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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak:    31/14 


Sak nr.:  2014/1881  Møte: 09.04.2014 


 
 
 


 
UTLYSNING – FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ANATOMI OG CELLEBIOLOGI 
VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 
 


 
Institutt for biomedisin ber i brev av 26.03.2014 om å få lyse ut en 100 % fast stilling 
som førsteamanuensis i anatomi og cellebiologi. 
 
Stillingen er ledig i forbindelse med at instituttet har en professor som går av med 
pensjon tidlig i 2015 og er besluttet utlyst etter behandling i Instituttrådet 22.01.2014. 
 
 


Forslag til vedtak 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling 
som førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi ved Institutt for 
biomedisin. 
 


2. Det forutsettes at Institutt for biomedisin 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 Bø Larsen 
Seksjonsleder 


 
 
26.03.2014 /IRWA  
 
 
Vedlegg:  
Brev fra Institutt for biomedisin av 26.03.2014 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 







 


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


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


Institutt for biomedisin 


Telefon 55586355 


Telefaks 55586360 


post@biomed.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Armauer Hansens Hus 


Bergen 


Saksbehandler 


Iris Karina Walle 


+47 55 58 64 69 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Ber om utlysning av stilling som førsteamanuensis (100 %) 


Institutt for biomedisin ber med dette om at det utlyses en 100 % fast stilling som 
førsteamanuensis i anatomi og cellebiologi. Stillingen innehas i dag av Reidar Myklebust 
som vil pensjonere seg tidlig i 2015.  
 
Stillingen er vurdert i forbindelse med budsjettbehandlingen og er besluttet utlyst etter 
behandling i Instituttrådet 22. januar 2014 med de føringer som er lagt inn i utlysningen.  
Det er budsjettdekning for stillingen. 
 


Vedlagt oversendes utlysningstekster og stillingsomtaler. 


 


Vi ber om utlysning så snart som mulig. 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Rolf K. Reed 


instituttleder Oddveig Åsheim 


 administrasjonssjef 


 


 


 


 


Vedlegg: 


Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 


  


 


Referanse Dato 


2014/1881-IRWA 26.03.2014 


  


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







Førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi ved Institutt for biomedisin  


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


førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi. Arbeidsstad er Bygg for Biologiske 


Basalfag, Jonas Lies vei 91 i Bergen.  


 


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


andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida.  


 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Rolf K. 


Reed, tlf. 55 58 63 89, e-post rolf.reed@biomed.uib.no  


 


Kvalifikasjonar 


- Søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse. 


- Den som vert tilsett skal undervise i makroskopisk anatomi, histologi og cellebiologi for 


studentar i medisin og odontologi. Det er ei føremon om kandidaten kan dokumentere slik 


kompetanse. 


- Den som vert tilsett skal arbeide innan ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet 


og ha si eiga forsking innan cellebiologi eller relaterte område. Forskingsgruppene har 


fokus mot det humanmedisinske området og arbeider innan basal og translasjonell 


medisinsk forsking. 


- Det vil bli lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging 


nasjonalt og internasjonalt og evne til å få fram eigne forskingsmidlar. 


- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga seinast to år etter tilsetjing i stillinga. 


Den som blir tilsett vil få tilbod om opplæring om pedagogisk basisutdanning dersom 


kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing (det er også innleiingsvis tilbod om opplæring innan 


undervisningsområdet).  


 


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.  


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


på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 


 


Løn 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) , dvs NOK 


490 600 – 518 000 per år i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer 


etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens 


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


  


Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 


 


Retningsliner  
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 


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


lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 
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vitskaplege stillingar verte følgde.  


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


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


rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert 


oppmoda om å søkje stillinga.  


Universitetet i Bergen nyttar 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 lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 


Legg ved: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


●  ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


●  vitskapelege 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 merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 


JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er 


lagt inn innan fristen. 


 


Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i vitskapelege 


mellomstillingar". 


 


 


Søknadsfrist: 


 


 


 


 







Stillingsomtale  
 


Førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi ved Institutt for biomedisin  


Institutt for biomedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. Til 


instituttet høyrer for tida 38 faste vitskapleg tilsette og 53 faste tekniske og administrativt 


tilsette. Instituttet har omlag 25 postdoktorar, 60 stipendiatar/doktorgradsstudentar og 25 


mastergradsstudentar. Dei tilsette er organisert i 10 forskingsgrupper, to teknologiplattformar 


(MIC og PROBE), teknisk fellesavdeling, undervisningsavdeling og administrasjon.  


 


Institutt for biomedisin gir undervisning i medisinske basalfag til medisin, odontologi, 


ernæring og farmasistudentar og driv i tillegg masterprogram i humanbiologiske fag med tre 


ulike studieretningar. 


 


Forsking og undervisning ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar innan 


fysiologi, biokjemi og molekylærbiologi samt anatomi og cellebiologi. Forskingsaktiviteten er 


i stor grad prosjektstyrt og er innretta mot det humanmedisinske fagfeltet.  


 


Den som vert tilsett skal arbeide innan ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og 


ha si eiga forsking innan cellebiologi og/eller funksjonell morforlogi (med bruk av moderne 


visualiseringsmetodar på cellulært eller subcellulært nivå) eller relaterte område. 


Forskingsgruppene har fokus mot det humanmedisinske området og arbeider innan basal og 


translasjonell medisinsk forsking. Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant 


fagfelt eller tilsvarande kompetanse.  


 


Den som blir tilsett skal delta i undervisninga i makroskopisk anatomi, histologi og 


cellebiologi for medisin- og odontologistudentar og rettleie mastergradstudentar og 


doktorgradskandidatar. Den som blir tilsett vil òg bli pålagt å delta i instituttet si generelle 


undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles.  


 


Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 


forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vil det verte lagt vekt på 


dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing.  


 


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett kan undervise 


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


 


Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 


kravet ved tilsetjing, 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 tilsetjinga 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.  


 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 


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


pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn:  


 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  



http://www.uib.no/biomedisin/

http://www.uib.no/mofa/
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• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  


• mottekne studentprisar  


• eigne pedagogiske publikasjonar  


• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  


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


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


 


 


Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapeleg nemnd samt ei 


sjølvstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse.  


 
 
 
 


 
 







Full-time permanent position as Associate Professor in Anatomy 
and Cell Biology at the Department of Biomedicine  
 


A full-time permanent position as Associate Professor in anatomy and cell biology is vacant 


at the University of Bergen, Department of Biomedicine. The place of work is Jonas Lies vei 


91, Bergen, Norway. 


 


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 Rolf 


K. Reed, phone: +47-55 58 63 89, +47-950 70 434, e-mail: rolf.reed@biomed.uib.no  


 


Qualifications  


- The applicant must hold a relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications 


- The successful candidate will be teaching primarily histology, macroscopic anatomy and 


also cell biology for medical and dental students. Documented experience in teaching 


these subjects is an advantage.  


- The successful candidate shall work within one of the already established research groups 


at the department, whose focus is on basic and translational research relevant for human 


biology and medicine. The candidate must document independent research and 


competence in cell biology or related fields.    


- Documented ability to create a research environment through own national and 


international network building and documented ability to and independently generate 


research funding is an advantage. 


- Basic teaching education is a requirement that either must be produced in the initial 


application or be acquired within 2 years after appointment (appropriate training 


opportunity will be provided in initial stages of teaching of the macroscopic anatomy and 


histology if needed). 


Experience with the management of research projects, coordination of research activities, as 


well as strategic research work will be emphasized. Also proven willingness and ability to 


cooperate will be important for the evaluation.  


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


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


appointment. Norwegian courses will be offered. 


 


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. 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. 


 


For more information regarding a career at UiB please visit; 


http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib 



mailto:rolf.reed@biomed.uib.no
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Guidelines  


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


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


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


schemes and retirement age.  


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 help achieve a balanced age and sex composition and recruit 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:  


 


● A statement where you formally apply for the position and (optionally) explain briefly why 


you want the position and any ambitions related to your work in it  


● CV with a complete overview of your education, earlier positions and other activities 


● scanned copies of your relevant certificates 


● a list of the attachments providing evidence of your teaching qualifications 


● a complete list of scholarly work (scientific articles, PhD thesis, book chapters, etc.), with 


information about where these have been published 


● a list of those scholarly works (or parts thereof) which the committee should place 


special emphasis in its evaluation (max 10) 


It is very important that each of these is attached in its entirety. 


 


The applications with attachments will be forwarded electronically to an expert committee 


appointed by the Medical faculty, Univ. of Bergen. 







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 “Rules of procedures for appointments to intermediate positions at the 


University of Bergen”. 


 


Closing date for applications: 
 
 







DESCRIPTION OF POSITION 


Full-time permanent position as Associate Professor in Anatomy 
and Cell Biology at the Department of Biomedicine  
 


The Department of Biomedicine is one of five departments at The Faculty of Medicine and 


Dentistry. There are currently 38 permanent faculty positions and 53 permanent technical and 


administrative staff members. In addition, there are approximately 25 postdoctoral fellows, 60 


PhD students and 25 Master's students. The department is organized into 10 research groups 


and two technology platforms (Molecular Imaging and Proteomics), as well as common units 


for administrative, technical and teaching support. 


  


The department teaches subjects in biomedical sciences to students of medicine, dentistry, 


nutrition, pharmacy and offers a master program with 3 specialization: Human Cell Biology, 


Human Physiology, and Biomedical Imaging.  


 


The research covers a broad spectrum of disciplines in cell and molecular biology, 


physiology, biochemistry and anatomy. The research is funded mainly by external grants. The 


research is either translational (often in collaboration with groups directly studying human 


disease) or more basic (typically directed towards themes with ultimate relevance for human 


medicine).  


 


The successful candidate shall have a strong research background in cell biology and/or 


functional morphology (employing modern visualization techniques at the cellular/subcellular 


level) and is expected to join one of the existing research groups. The successful candidate is 


expected to have established an independent research network and demonstrated ability in to 


attract research grants. A relevant Norwegian doctorate or a corresponding qualification is 


required.  


 


The person to be hired shall be responsible for teaching macroscopic (gross) anatomy and 


microscopic anatomy (histology) for medical and dental students and supervising master- and 


PhD-students. In addition, the person shall, if required, participate in teaching of anatomy, 


histology, cell biology and general topics at the bachelor-level for the medical, dental, 


nutrition and pharmacy students as well as participate in other tasks at the department. Most 


of the teaching is related to human biology and medically oriented issues.  Documented 


experience in teaching gross anatomy and histology is desirable. However, if required, 


appropriate training opportunities will be provided in the initial stages of teaching 


macroscopic anatomy and histology. 


  


Leadership experience is desirable, as well as experience in coordinating research activities, 


grant applications and in strategic research planning. Documented ability and willingness to 


participate in collaborative work 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 his/her 


appointment.  


 


Basic teaching competence is a requirement, but the successful applicant who does not have 


such competence at the time of appointment will be offered training. Evidence of such 


competence must be produced within one year of the date of appointment or within two years 


for a candidate who does not master a Scandinavian language at the time of appointment.  
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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 examination in his or her particular field 


outside the organizational unit to which the appointment belongs. 


 


The University of Bergen underscores 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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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 34/14 


Sak nr.:  2013/10476  Møte: 09.04.2014 


 
 
 
Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk – Karl 
Johan Tronstad, Institutt for biomedisin, søknadsrunden 2013 
 


Bakgrunn 
Førsteamanuensis Karl Johan Tronstad søkte 15.09.2013 om personlig opprykk til professor 
etter kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi).  
 
Følgende bedømmelseskomite ble oppnevnt i fakultetsstyrets møte 20.11.2013, sak 106/13: 
• Bernd Thiede, professor, Bioteknologisenteret i Oslo  
• Berit Johansen, professor, Institutt for biologi, NTNU  
• Einar Jensen, professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø  
• Ian Pryme, professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen (komitéleder)  
Komiteen var felles for tre søkere innen fagområdet medisin, biokjemi/molekylærbiologi; 
Berven, Selheim og Tronstad. 
 
Bedømmelseskomiteen leverte sin bedømmelse av søkerne ved brev av 03.03.2014. 
Komiteens enstemmige og utvilsomme konklusjon er at Karl Johan Tronstad er 
professorkompetent. Komiteens bedømmelse har vært sendt søkeren med frist for eventuelle 
skriftlige merknader. Ingen merknader er mottatt.  


Fakultetsledelsens merknader 
Fakultetsledelsen har ingen ytterligere merknader til saken 


Forslag til vedtak 
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige komités 
bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis Karl Johan Tronstad fyller 
kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi). 
Tronstad tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2013.  
 
 
 
Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal 


 
18.03.2014 /LIV  
Vedlegg: Innstilling fra bedømmelseskomiteen av 03.03.2014 

































		Vedlegg - Innstilling fra bedømmelseskomiteen av 03.03.2014






UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
 


Onsdag 5. mars 2014 kl. 13.15 
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 


 
 


***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder) (ikke sakene 18/14 og 19/14) 
    Professor Gunnar Mellgren  


Professor Eyvind Rødahl (f.o.m. sak 10/14)  
Professor Helga B. Salvesen        


     
Gruppe B  Stipendiat Margrethe Raspotnig (vara)  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D   Student Eivind Valestrand  
  Student Stian Sunde Lyngholm 
  
Eksternt medlem:  Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen (vara) (t.o.m. 


sak 15/14, vedtakspunkt 3)  
 
Meldt forfall:    Stipendiat Helene Bustad Johannessen 
    Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF 
 
***************************************************************************** 
 
Prodekan Robert Bjerknes (ikke sakene 18/14 og 19/14)  
 
Visedekaner Professor Arne Tjølsen (ikke sakene 18/14 og 19/14) 


Professor Inge Fristad (t.o.m. sak 18/14)  
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard  


Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth   
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen  
Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. sak 15/14) 
Rådgiver Kristin Walter (t.o.m. sak 15/14)  
Seksjonssjef Ørjan Hauge (f.o.m. sak 12/14 t.o.m. sak 14/14)  
Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 12/14)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) 


 
 
Ekstern observatør  Dag Hellesund, redaktør, På Høyden (t.o.m. sak 15/14)   
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 9/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Vararepresentant Alf Henrik Andreassen opplyste at han måtte gå fra møtet kl. 
15.00.  
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 


Sak 10/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 29.01.2014   
Protokollen ble godkjent.  


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


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


 


 Vedtak:  
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for høstsemesteret 2014 til 
etterretning. 


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


– organisering av valg 
 Saksforelegg av 20.02.2014 (ePhorte 14/2309)     
 
Instituttilhørigheten til postdoktor Peter Juliusson (repr. for gruppe B) skal 
være K2.  
 
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. 


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


/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen.  
 Saksforelegg av 19.02.2014 (ePhorte14/2258)   
  
Vedtak:  
Fakultetsstyret vedtar endringene i Reglement for gjennomføring og 
godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i 
Bergen. 
 


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


  
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.  
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Sak 15/14 Ny studieplan i medisin – makroplan og organisering 


 Saksforelegg av 25.02.2014 (ePhorte 11/2047)     
  
  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. 
Det må synliggjøres hvor svekkelsen i basalfagene i 1. studieår hentes inn 
igjen i de senere studieår.  


3. Styret anser forslag til 2.- 6. studieår som en foreløpig leveranse og ber 
om at det danner grunnlag for videre arbeid. Styret ønsker at man i det 
videre arbeidet tilstreber en større konsentrasjon av undervisningen i 
parakliniske fag. 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, med de ønsker om endringer som fremkom i møtet. 


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 normalt til 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.  


Sak 16/14 Utlysning – professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) 
ved Institutt for klinisk odontologi  
 Saksforelegg av 12.02.2014 (ePhorte 14/1596)     


 
  Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 
stiling som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) 
ved Institutt for klinisk odontologi.  


2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning 
for stillingen innen for egen budsjettramme.  


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


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


ved Klinisk institutt 2  
 Saksforelegg av 19.02.2014 (ePhorte 14/1842)    
 
Vedtak:  
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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. 


 
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 (ePhorte 12/8701)  
  


 Dekan Nina Langeland, prodekan Robert Bjerknes og visedekan Arne Tjølsen 
forlot møtet under behandlingen av saken grunnet dekanens mulige inhabilitet. 
Professor Gunnar Mellgren ledet fakultetsstyremøtet i dekanens fravær.  


    
 Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 19/14 Tilsetjing - professor/førsteamanuensis (50 %) i helsefag ved Institutt for 


global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 
1. ledd  


  Saksforelegg av 20.02.2014 (ePhorte 13/9793)     
  
Dekan Nina Langeland, prodekan Robert Bjerknes, visedekan Arne Tjølsen og 
visedekan Inge Fristad forlét møtet under handsaminga av saka grunna 
inhabilitet. I fråvær av dekanen, leia professor Gunnar Mellgren 
fakultetsstyremøtet. 


 
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet.  
 


Sak 20/14 Tilsetjing - professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin 
(arbeidsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - 
unntatt offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 1. ledd 


  Saksforelegg av 14.02.2014 (ePhorte 13/9257)     
   


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


offl. § 13, 1. ledd  
  Saksforelegg av 18.02.2014 (ePhorte 11/5833) 
  
  Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. 
 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 16.01.2014 
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014  
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c) Årsrapport HMS 2013 – vedr. frister (ePhorte 13/12083): Grunnet fastlagte 
frister vil ikke HMS-rapport bli behandlet i fakultetsstyret før etter 
oversending av fakultetets rapport til UiB sentralt. Eventuelle endringer 
som vedtas av fakultetsstyret vil bli meldt inn i etterkant.  


d) Revidert målstruktur – innspill fra MOF (ePhorte 13/13748) 
e) Oppnevning av arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell for fakultetet 


(ePhorte 14/2015) 
f) Organisasjonsutvikling – Kartlegging av behov for administrative tjenester 


ved fakultetene (ePhorte 14/757) 
g) Dekanen orienterte:   


- Status - Strategiplan/handlingsplaner – rullering  
- Forsknings- og utdanningsmeldinger 2013: Grunnet fastlagte frister vil 


ikke meldingene bli behandlet i fakultetsstyret før etter oversending av 
fakultetets rapport til UiB sentralt. Eventuelle endringer som vedtas av 
fakultetsstyret vil bli meldt inn i etterkant.  


- Klagesak – unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd  
 


 Styret tok sakene til orientering.  
 
IV   EVENTUELT  


a) Flytting av dato for fakultetsstyremøtet i juni 2014 (behandlet sammen med 
sak 11/14): Det ble enighet i fakultetsstyret om å flytte møtedatoen frem én 
dag, til tirsdag 17. juni.  


 
 
Møtet ble avsluttet kl. 16.20.  
 
 
05.03.2014/raho  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 33/14 


Sak nr.:  2013/10473  Møte: 09.04.2014 


 
 
 
Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk, Frode 
Selheim, Institutt for biomedisin, søknadsrunden 2013 
 


Bakgrunn 
Førsteamanuensis Frode Selheim søkte 15.09.2013 om personlig opprykk til professor etter 
kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi).  
 
Følgende bedømmelseskomite ble oppnevnt i fakultetsstyrets møte 20.11.2013, sak 106/13: 
• Bernd Thiede, professor, Bioteknologisenteret i Oslo  
• Berit Johansen, professor, Institutt for biologi, NTNU  
• Einar Jensen, professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø  
• Ian Pryme, professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen (komitéleder)  
Komiteen var felles for tre søkere innen fagområdet medisin, biokjemi/molekylærbiologi; 
Berven, Selheim og Tronstad. 
 
Bedømmelseskomiteen leverte sin bedømmelse av søkerne ved brev av 03.03.2014. 
Komiteens enstemmige og utvilsomme konklusjon er at Frode Selheim er 
professorkompetent. Komiteens bedømmelse har vært sendt søkeren med frist for eventuelle 
skriftlige merknader. Ingen merknader er mottatt.  


Fakultetsledelsens merknader 
Fakultetsledelsen har ingen ytterligere merknader til saken. 


Forslag til vedtak 
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige komités 
bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis Frode Selheim fyller kravene for 
opprykk til professor etter kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi). Selheim tildeles 
tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2013.  
 
 
 
Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal 


 
18.03.2014 /LIV  
Vedlegg: Innstilling fra bedømmelseskomiteen av 03.03.2014 





















		Vedlegg - Innstilling fra bedømmelseskomiteen av 03.03.2014
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 32/14 


Sak nr.:  2013/10475  Møte: 09.04.2014 


 
 
 
Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk – Frode 
Berven, Institutt for biomedisin, søknadsrunden 2013 
 


Bakgrunn 
Førsteamanuensis Frode Berven søkte 15.09.2013 om personlig opprykk til professor etter 
kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi).  
 
Følgende bedømmelseskomite ble oppnevnt i fakultetsstyrets møte 20.11.2013, sak 106/13: 
• Bernd Thiede, professor, Bioteknologisenteret i Oslo  
• Berit Johansen, professor, Institutt for biologi, NTNU  
• Einar Jensen, professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø  
• Ian Pryme, professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen (komitéleder)  
Komiteen var felles for tre søkere innen fagområdet medisin, biokjemi/molekylærbiologi; 
Berven, Selheim og Tronstad. 
 
Bedømmelseskomiteen leverte sin bedømmelse av søkerne ved brev av 03.03.2014. 
Komiteens enstemmige og utvilsomme konklusjon er at Frode Berven er 
professorkompetent. Komiteens bedømmelse har vært sendt søkeren med frist for eventuelle 
skriftlige merknader. Ingen merknader er mottatt.  


Fakultetsledelsens merknader 
Fakultetsledelsen har ingen ytterligere merknader til saken 


Forslag til vedtak 
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige komités 
bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis Frode Berven fyller kravene for 
opprykk til professor etter kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi). Berven tildeles 
tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2013.  
 
 
 
Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal 


 
12.03.2014 /LIV  
Vedlegg: Innstilling fra bedømmelseskomiteen av 03.03.2014 





















		Vedlegg - Innstilling fra bedømmelseskomiteen av 03.03.2014






UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 29/14 


Sak nr.: 2013/13748 
2014/174 
 


  
Møte: 09.04.2014 
 


 
 
Forskerutdanningsmelding 2013 


 
Dokumenter i saken 
1. Forskerutdanningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013 (vedlegg).  
2. Fakultetets brev datert 7.1.2014 (vedlegg).  
3. Instituttenes innspill til Forskerutdanningsmelding 2013 (vedlegg).  
 
 
Bakgrunn 
I henhold til brev fra universitetsledelsen datert 12.12.2013 om Innspill til rapport 2013 og planer 
2014 – revidert målstruktur og forenkling av meldingsarbeidet skal fakultetene utarbeide 
forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding. Meldingene er viktige dokumenter for 
rapportering av aktivitet og prioritering av tiltak. Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene 
skal få et mer hensiktsmessig format, som både sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram 
satsinger og resultat, styrker og svakheter. Antall punkter det bes om rapportering fra er redusert 
og samlet sett bør ikke de tre meldingene være lengre enn 6 sider.  
 
For forskerutdanning ber UiB om tilbakemelding på: 
 


• Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmeldingen for 2012 og planer og  
prioriteringer for 2014 


• Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet – vurdering  
• Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak for å forbedre denne  
• Underkjenning - vurdering og behov for tiltak  
• Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekter og behov  
• Kvalitetssikring av forskerutdanning -- vurdering av situasjon og behov 


 
Forslag til Forskerutdanningsmelding 2013 - Det medisinsk-odontologiske fakultet er vedlagt. 
Denne ble behandlet i møte i Programutvalg for forskerutdanning 19.03.13 (sak 11/13). 
Meldingen er oversendt UiB pr. 1.4.2014 med forbehold om fakultetsstyrets godkjenning 
9.4.2014.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Forskerutdanningsmelding 2013 - Det medisinsk-
odontologiske fakultet.  
 
 
 
 
 







24. mars 2014 /UNSA 
 
 
 
 
Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør      Anne Berit Kolmannskog 
        Seksjonsleder forskning 
 
 
 
 







 
Forskerutdanningsmeldingen 2013 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Forskerutdanningsmeldingen er basert på innspill fra instituttene, Programutvalg for forskerutdanning 
(PFU) og ledergruppen ved fakultetet. I tillegg tar meldingen utgangspunkt i fakultetets handlingsplan 
for forskerutdanningen som inneholder en oversikt med prioriteringer for 2013.  
I 2013 hadde fakultetet i underkant av 500 aktive ph.d.-kandidater og 92 forskerlinjekandidater (ved 
utgangen av året). 115 kandidater disputerte i 2013 som overstiger rekordåret 2012. 88 ble tatt opp 
til programmet ved fakultetet. Med det høye antallet ph.d-grader som sluttføres ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet blir det desto viktigere å betone betydningen av overførbare ferdigheter som 
del av kandidatenes fremtidige karrierevalg, og fakultetet arbeider i sitt strategiarbeid med å finne 
tiltak for dette.   
 
Forskerutdanningen ved fakultetet er et viktig satsningsområde, og det ble i 2013 satt i gang to større 
prosjekter: 


• Gjennomgang av kursporteføljen 
• Utarbeidelse av et kompetansehevingsprogram for veiledere. 


 
Arbeidet med å styrke Forskerlinjen ble videreført i 2013. Forskerlinjen hadde ved utgangen av 2013 
92 aktive studenter. Ved utgangen av 2013 har totalt 74 studenter fullført forskerlinjen. 
 
Etter at ny forskrift for ph.d.-graden ved UiB ble vedtatt i juni 2013, har fakultetet gjort en rekke 
tilpasninger i retningslinjer og maler med utfyllende regler for den sentrale ph.d.-forskriften, endringer 
i retningslinjer for publikasjoner i doktorgradsavhandlingen, veiledning for bedømmelse av 
doktorgrader og retningslinjer for beregning av studiepoeng i opplæringsdelen.  
 
Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssats ninger ved fakultetet – vurdering 
I løpet av 2013 har nye ph.d.-emner tilknyttet ulike forskergrupper og forskerskoler blitt opprettet. Det 
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er godt kjent blant våre institutt, og Programutvalg for 
forskerutdanning bruker dette som grunnlag for å sikre at emnene er av god kvalitet.  
Det ble i løpet av våren 2013 foretatt en nyoppnevning av forskerskolene ved fakultetet. To nye 
forskerskoler ble opprettet og tre forskerskoler er videreført. Det planlegges ytterligere to 
forskerskoler - i global helse og i odontologi. Flere av forskerskolene har etablert samarbeid på tvers 
av institutt, fakultet, helseforetak og andre utdanningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt. 
Et av de nye sentrene for fremragende forskning «Centre for Cancer Biomarkers» (CCBIO) 
planlegger oppstart av en egen tematisk forskerskole som drives på tvers av flere institutter. I tillegg 
har fakultetet siden 2005 drevet Bergen Research School in Inflammation (BRSI) som er en tematisk 
forskerskole. Det forventes at alle aktive forskerskoler ved fakultetet oppretter forskerkurs og 
inkluderer ph.d.-kandidater i sine aktiviteter og forskning. 
 
Flere institutter melder om at de er aktive i nasjonale forskerskoler som styrker ph.d.-kandidatenes 
muligheter til å skreddersy opplæringsdelen, bl.a. den nasjonale forskerskolen BioStruct. 
 
To Senter for fremragende forskning (SFF) som ble etablert ved fakultetet i 2013, og det forventes at 
disse sentrene blir en viktig læringsarena for ph.d.-kandidater. I tillegg er det planlagt å opprette flere 
ph.d.-kurs tilknyttet SSF-ene.  
 
Instituttene rapporterer om godt samsvar mellom forskningssatsningene og forskerutdanningen. Det 
er god bevissthet om at de beste doktorgradene skapes der kandidatene får god veiledning og 
oppfølging i et sterk vitenskapelig miljø. Dette sikres gjennom tematiske forskerskoler. Videre er det 
blant de kliniske miljøene tett samarbeid med helseforetakene. Andre institutt melder om viktigheten 
av å legge vekt på karriereplanlegging for ph.d.-kandidater.  
 







Fakultetet har flere kjernefasiliteter, deriblant infrastruktur for registerbasert forskning, som kan gi 
datagrunnlag for flere ph.d.-prosjekt samt fungere som utgangspunkt for forskerkurs av høy 
kvalitetet. Dette arbeidet er godt i gang, og fakultetet forventer at det gode arbeidet forsetter.  
 
Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak fo r å forbedre denne 
Gjennomføringsgraden i forskerutdanningen er høy, og nettotiden for gjennomføring er generelt sett 
lav. Det er imidlertid noen institutter som rapporterer om at deres ph.d.-kandidater har problemer 
med å fullføre på normert tid. Den reelle tiden for forskning (2,5 år) oppfattes som altfor kort, spesielt 
innenfor eksperimentelle og translasjonelle prosjekter.  
 
Et tiltak som vurderes som effektivt for å sikre god gjennomstrømning er kontinuerlig oppfølging av 
de som har problemer med progresjon. Fakultetet har som målsetning at alle ph.d.-kandidater skal 
ha to veiledere og knyttes til en forskningsgruppe eller forskerskole. Det er viktig å sikre god 
veilederopplæring og oppfølging av kandidater og veiledere som melder om problemer i enten 
veiledningsforholdet eller progresjon av doktorgradsprosjektet. Midtveisevalueringen og 
framdriftsrapporten blir blant flere institutter nevnt som et viktig tiltak til å bedre gjennomstrømningen.  
 
Underkjenning - vurdering og behov for tiltak 
I 2013 var det syv underkjenninger. To har allerede levert på nytt og resten har ny frist i løpet av 
2014. Totalt sett er antallet underkjenninger lavt med tanke på hvor mange avhandlinger som leveres 
ved fakultetet hvert år. Videre blir de fleste avhandlinger som leveres for andre gang godkjent. Tiltak 
som vurderes for å unngå underkjenninger i fremtiden er blant annet fokus på akademisk skriving, 
spesielt av sammendraget til avhandlingen. Det pekes også på at det er viktig å sikre kunnskap om 
forskningsmetodikk og tematikken som blir belyst ved valg av komitémedlemmer. Fakultetet har blant 
annet vedtatt en veiledning for sammenstilling av ph.d.-avhandlinger og oppdaterte i 2013 veiledning 
ved bedømmelse av doktorgrader ved fakultetet. Begge disse veiledningene sammen med 
framdriftsrapportering og midtveisevaluering, anses som gode kvalitetstiltak for å ytterligere heve 
kvaliteten av doktorgradsarbeidene og komiteens vurdering av innleverte avhandlinger.  
 
Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekte r og behov  
Det ble i oktober 2013 nedsatt en arbeidsgruppe for å etablere forbedret opplegg for 
veilederopplæringen ved fakultetet. Opplæringen skal både ivareta veiledernes behov for å kjenne 
regler og retningslinjer knyttet til forskerutdanningen, og være en arena for faglig påfyll når det 
gjelder veiledning. Det jobbes med å utvikle et web-basert kurs, og det planlegges en pilot for et slikt 
kurs i løpet av 2014. Det er et mål at alle nye veiledere skal fullføre kurset før de blir formelt 
oppnevnt som veiledere. Arbeidsgruppen er videre bedt om å skissere et opplegg for en utviding av 
det eksisterende dagsseminaret for ph.d.-veiledere. Det tas sikte på oppstart av enten en pilot for e-
læring eller et oppstartskurs høsten 2014, og full drift i løpet av våren 2015. Det anses som realistisk 
at veilederseminaret kjøres på samme måte som tidligere også i 2014, og at et noe mer omfattende 
opplegg kan etableres høsten 2015.   
 
Kvalitetssikring av forskerutdanning -- vurdering a v situasjon og behov  
Kursporteføljen for forskerutdanning på ph.d.-nivå gjennomgås i 2014, Målet er blant annet å sikre 
kvaliteten på den opplæringen som gis som en del av forskerutdanningen. Arbeidsgruppen startet 
arbeidet høsten 2013, og tar sikte på å gå gjennom kursene for å identifisere mulige overlapp, se 
hvilke fagområder som mangler og om det er behov for å etablere nye forskerkurs. Det jobbes 
spesielt med å gjennomgå seminarserier som tilbys ved de ulike instituttene ved fakultetet, og se om 
noen av disse bør omdefineres som forskerkurs. Ellers ser man også på nasjonale forskerskoler og 
kurs som tilbys gjennom disse. Det er også en utfordring ved fakultetet å vurdere omfanget og 
relevansen av spesialistkurs som tilbys leger i spesialisering når opplæringsdeler skal godkjennes. 
Komitéen har derfor blitt bedt om å vurdere grenseoppgangen mellom spesialistkurs og forskerkurs. 
Fakultetet tilbyr ett felles grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning (MEDMET1) som tilbys to 
ganger årlig. Høsten 2013 var det venteliste for å kunne delta på kurset. Arbeidsgruppen skal også 
gjennomgå grunnkurset for å vurdere behov for endringer. Senter for internasjonal helse tilbyr et 
metodekurs (INTH301) som per i dag gir fritak for det obligatoriske kurset. Gruppen jobber med å 







sammenligne kursene og vurdere hvorvidt begge kurs skal beholdes. Instituttene er godt fornøyd 
med kvalitetssikringssystemene som er opprettet, eksempelvis semesterregistrering, 
framdriftsrapportering og midtveisevaluering. Alle disse evalueringsverktøyene er gode verktøy både 
for fakultet og institutt, og brukes for å sikre god oppfølging av forskningsmiljøer, veiledere og ph.d.-
kandidater. 
 
Til sist anser fakultetet det som viktig at våre ph.d.-kandidater har forskningsopphold ved 
utenlandske institusjoner som del av sin forskerutdanning. Det ble i 2013 utlyst stipend til 
utenlandsopphold til våre ph.d.-kandidater, postdoktorer og vitenskapelig fast ansatte for å stimulere 
til økt mobilitet.  
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Utdanningsmelding, forskningsmelding og  
forskerutdanningsmelding 2013 - Det medisinsk-odontologiske  
fakultet 
 


Utdanningsmeldingen, forskningsmeldingen og forskerutdanningsmeldingen skal innenfor 


sine respektive felt inneholde rapportering av aktivitet for 2013 og prioritering av aktivitet for 


2014. Universitetsledelsen har signalisert ønske om at meldingene skal få et mer 


hensiktsmessig format, som både sikrer effektiv rapportering og tydelig får frem satsinger og 


resultat. Punktene som ønskes rapportert på er redusert, og tilgjengelig i sak 2013/13748, 


journalpost 1 (vedlegg 3). 


 


Fakultetsmeldingene skal ha et omfang på ca. 6 sider. Vi ber derfor at innspill fra instituttene 


og programutvalgene heller ikke overskrider 6 sider. Frist for innspillene settes til fredag 28. 


februar. 


 


1. Utdanningsmeldingen 


 


Innspill til utdanningsmeldingen fra instituttene 


Vi ber instituttene rapportere kort for 2013 (jfr. utdanningsmeldingen 2012), samt komme 


med innspill til planer og utfordringer for kommende år, med vekt på følgende punkt: 


 


- Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 2013. 


- Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2013 


- Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014. 


- Eventuelle planer for oppretting/nedlegginger av studieprogram og fordeling av 


studieplasser for 2014 (dersom relevant). 


- Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014. 


 


Referanse Dato 


2014/174-EIDA 07.01.2014 
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Innspill til utdanningsmeldingen fra programutvalgene 


For programutvalgene skal innspillene inkluderes i den årlige rapporten til studieledelsen, jfr. 


mandatet for programutvalgene ved MOF. I tillegg til å rapportere om utvalgets arbeid, 


hvordan de enkelte studieprogrammene har vært gjennomført i 2013, samt planer for 2014, 


blir følgende punkter særlig aktuelle i forbindelse med utdanningsmeldingen: 


 


- Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 2013. 


- Hvilke programevalueringer som er gjort i 2013 og planer for 2014.  


- Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014. 


 


2. Forskerutdanningsmeldingen 


Fakultetet ønsker instituttenes bidrag på alle punkter i årets melding. Vi ber derfor instituttene 


og Programutvalg for forskerutdanning om å rapportere for 2013 på alle punkter i malen: 


 


- Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet – vurdering 


- Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak for å forbedre denne 


- Underkjenning - vurdering og behov for tiltak 


- Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekter og behov 


- Kvalitetssikring av forskerutdanning -- vurdering av situasjon og behov 


 


3. Forskningsmeldingen  


Fakultetet ønsker instituttenes bidrag på alle punkter i årets melding. Vi ber derfor instituttene 


om å rapportere for 2013 på alle punkter i malen: 


 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2012 og planer og 


prioriteringer for 2014.  
- Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og  


næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
- Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging  
- Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte) 


- Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II  
- Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen 


eksternfinansiert virksomhet  
- Oppfølging av fagevalueringer fra 2013 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Nina Langeland 


dekan Astrid Johanne Bårdgard 


 fakultetsdirektør 


 


 


Vedlegg 


1 Mal for meldinger 2013 


2 Innspill til rapport 2013 og planer 2014 
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Forskerutdanningsmelding 2013 fra Klinisk institutt (K1) 


 


Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved K1 – 
vurdering 
 
K1 har økt rekruttering til og gjennomføring av ph.d-arbeider som et av sine fire 
hovedmål for forskning. I 2013 hadde vi omkring 130 ph.d.-kandidater innmeldt i 
ph.d.-programmet. Av disse ble 25 oppmeldt i 2013. Vi hadde 36 disputaser og var 
medvirkende i fem. Siden instituttet ble opprettet 1.1.2013 er det vanskelig å 
sammenligne resultatene med foregående år, men vi er meget fornøyde med antall 
avlagte doktorgrader ved K1 i 2013.  
 
K1 har en klar målsetting om at alle seksjoner ved instituttet skal ha stor og 
pågående ph.d.-aktivitet. Vi mener at det i våre miljøer er av stor betydning å 
stimulere unge forskerrekrutter fra ulike fagbakgrunner kontinuerlig til vitenskapelig 
tenkning og analytisk arbeid. Videre mener vi at alle kliniske avdelinger ved et 
universitetssykehus bør ha som målsetting at alle overleger skal ha en ph.d.-grad og 
at de fleste fast ansatte leger i utdanningsstillinger bør ha en ph.d.-grad, eller bør 
være i gang med et ph.d.-prosjekt. Utfordringen er at det er en vesentlig forskjell 
mellom seksjonene når det gjelder måloppnåelse.  Ved noen seksjoner er dette i 
samsvar med gjeldende politikk, ved andre ikke. K1 vil derfor samarbeide tett med de 
kliniske miljøene både i og utenfor helseforetakene som er tilknyttet vårt institutt, for å 
oppnå tilfredsstillende ph.d.-innmelding og ph.d.-gjennomføring.  
 
Et annet viktig ledd i målsettingen vår om stor og pågående ph.d.-aktivitet, er 
satsning på forskerlinjestudenter. Ved K1 har vi nå 27 forskerlinjestudenter. I 
rekruttering og oppfølging av disse studentene har vi en klar målsetting om at 
tidligere forskerlinjestudenter avlegger en ph.d.-grad relativt kort tid etter avsluttet 
profesjonsstudium. Ph.d. kandidatene og forskerlinjestudentene er bra synkronisert 
med K1 sin strategiske forskningssatsing. 
 
 
Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak for å forbedre denne 
 
Som i fjorårets rapport anser K1 det som svært viktig med en effektiv og smidig 
innmeldingsprosess i ph.d.-programmet. Vi mener at tidlig innmelding er med på å 
sikre motivasjon, mulighet for kursdeltagelse, samt tilfredsstillende arbeidsordninger i 
forhold til hovedarbeidsgiver. Instituttet arbeider aktivt for innmelding også før 
tilstrekkelig finansiering og frikjøp er på plass. Vi har fortsatt et ønske om å påvirke 
fakultetets nåværende praksis på dette området.  
 
Et annet viktig tiltak for gjennomstrømmingsprosessen er arbeidet med å gjøre 
veiledersammensetningen for hver enkelt kandidat optimal. Vi anbefaler at kandidater 
har veiledere fra komplementære miljøer og ulike disipliner, med komplementer 







kompetanse, og gjerne på noe ulikt karrieremessig nivå. Dette er i tråd med en av K1 
sine 4 hovedsatsinger innen interdisiplinær forskning, se under. 
 
 
Underkjenning - vurdering og behov for tiltak 
 
K1 anser underkjenninger av innleverte ph.d.-arbeid som svært uheldig. Det har vært 
2 underkjenning ved K1 i 2013. En av dem er innlevert på nytt og nå godkjent. I 
etterkant av underkjenninger arbeider instituttet aktivt sammen med veileder for å 
sikre og styrke veiledningen, samt vurdere andre nødvendige tiltak.  
 
 
Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekter og behov 
 
K1 mener at det er viktig at veiledere er oppdatert på gjeldende regelverk og krav for 
ph.d.-utdanningen. . Vi mener også at det er viktig at postdoktorer i miljøene gis 
mulighet til å veilede ph.d-kandidater. Vi anbefaler alle veiledere ved instituttet å 
delta på veilederkurs i regi av fakultetet. Vi ser behov for å styrke 
veilederopplæringen, og imøteser at fakultetet jobber med videreutvikling av denne. 
Fra framdriftsrapporteringen 2013 ser vi at en del veiledere har unnlatt å rapportere 
ved K1 i år. Vi vil derfor jobbe aktivt med å nå ut til dem det gjelder, be dem om en 
begrunnelse for manglende rapportering, samt understreke viktigheten av at de 
rapporterer i 2014. 
 
 
Kvalitetssikring av forskerutdanning - vurdering av situasjon og behov 
 
God kvalitetssikring av forskerutdanningen sikres primært gjennom 
semesterregistrering, framdriftsrapportering og midtveisevaluering for alle ph.d.-
kandidatene. Dette krever oppfølging fra både forskningsmiljøer, veiledere, 
kandidater og ikke minst forskerutdanningsadministrasjon ved instituttet.  
 
I etterkant av den årlige fremdriftsrapporteringen blir rapportene gjennomgått av 
forsknings- og forskerutdanningskonsulent ved instituttet. Kandidater og veiledere 
som har svak progresjon, ønsker dialog med instituttet, eller som unnlater å 
rapportere følges særlig opp. Institutt- og forskningsledelse kobles inn ved behov. En 
egen samlerapport sendes til Programutvalg for forskning.  
 
Når det gjelder midtveisevalueringer startet K1 høsten 2013 opp med både å 
planlegge og arrangere midtveisevalueringer i fellesskap med Klinisk institutt 2. Dette 
var svært vellykket og vi vil fortsette dette samarbeidet i 2014.  
 
 







Institutt for biomedisin: Forskerutdanningsmelding 2013 
 
Det vises til brev datert 7.01.2014, sak 2014/174. Her følger innspill fra Institutt for 
biomedisin (IBM) til Forskningsutdanningsmelding 2013. Saken er behandlet av 
instituttets PhD-utvalg og instituttråd på sirkulasjon. 
 


1) Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet – 
vurdering  


2) Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak for å forbedre denne  


3) Underkjenning - vurdering og behov for tiltak  


4) Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekter og behov  


5) Kvalitetssikring av forskerutdanning -- vurdering av situasjon og behov  
 


 


Ad 1) Vurdering av forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsinger  


Det er en viktig satsning for instituttet, jf instituttets strategiske plan, å etablere en 
egen forskerskole og dette arbeidet er nå godt i gang, under ledelse av Marion 
Kusche-Gullberg. Parallelt etablerer «Centre for Cancer Biomarkers», hvor to av 
instituttets forskningsgrupper er med, en egen forskerskole i samarbeid med Klinisk 
institutt 1. Institutt for Biomedisin er også med på en tverrfakultær forskerskole i 
molekylærbiologi og bioinformatikk i samarbeid med Computational Biology Unit 
(CBU), Institutt for informatikk, Molekylærbiologisk institutt og Sars International 
Centre for Marine Molecular Biology (Sars). Instituttet er også med i et nasjonalt 
samarbeid om forskerskolen BioStruct sammen med UiO, UiT, NTNU og UMB.  


Fakultetet finansierer drøyt 100 stipendiater, og har i forbindelse med sine strategiske 
målsetninger (SFF og Jebsensentre f.eks.) avsatt en stipendiat og en 
postdoktorstilling som egenandel. Avsetning av stipendiatstillinger til å styrke de 
strategiske satsningene ligger i denne sammenheng under 10%, og det er rom for å 
øke denne andelen. Institutt for biomedisin mener at det er riktig å ha et tett forhold 
mellom forskerutdanning og forskningssatsninger. 


 


Ad 2) Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak for å forbedre denne  


Institutt for biomedisin tangerte rekordåret 2012 med 19 disputaser i 2013. Instituttet 
har et eget PhD-utvalg som følger opp framdriftsrapportering og midtveisevaluering, 
og leder for PhD-utvalget følger opp kandidater som sliter med progresjon på ulikt 
vis. Stipendiater i avslutningsfasen koples for eksempel med seniorer på instituttet 
som sammen med veiledere kan hjelpe dem til å fullføre avhandlingen.  


Oppfølgingen av framdriftsrapporteringen kan med fordel gjøres like etter 
rapporteringsfristens utløp. I dag går det gjerne et kvart år før oppfølgingen settes i 
gang. Instituttet har hatt stillingen som PhD-koordinator ubesatt i et halvt år, og ser 
fram til at våre kandidater nå får en tettere og bedre oppfølging når koordinatoren nå 
kommer på plass i februar. 


 


Ad 3) Underkjenning - vurdering og behov for tiltak  







Ved instituttet ble en avhandlinger underkjent i 2013. Kandidaten valgte å ikke levere 
på nytt innen fristen. De to som ble underkjent i 2012, gjennomførte med suksess i 
2013. 


Midtveisevaluering, veilederopplæring og tettere oppfølging av kandidatene ser vi på 
som de beste tiltakene for å hindre frafall og underkjenninger. I januar 2014 har 
instituttet 2 kandidater per vitenskapelig stilling i gjennomsnitt.   


 


Ad 4) Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekter og behov 


Veilederens erfaring og kompetanse varierer, noe som betyr at behovet for opplæring 
vil variere. Instituttet regulerer i noen grad antall kandidater pr veileder for unngå for 
stor belastning på uerfarne veiledere eller veiledere som har kandidater som sliter 
med progresjon. Veilederopplæringen som fakultetet hadde tilbud om høsten 2013, 
vurderes som et positivt og nyttig tiltak for opplæring av nye veiledere og oppdatering 
og fornying av etablerte veiledere. Kun to av våre vitenskapelige deltok, instituttet 
ønsker at flere vil benytte seg av dette tilbudet i framtiden. 


 


Ad 5) Kvalitetssikring av forskerutdanning -- vurdering av situasjon og behov  


Fakultetet har et eget Program Utvalg (PU) for forskerutdanningen og instituttet har et 


PhD-utvalg som ledes av en av våre mest erfarne professorer, samt en PhD-


koordinator. Det betyr at mye er på plass. 


Hvis det er ønskelig å videreutvikle et system for kvalitetssikring av 
forskerutdanningen har universitetet et eget kvalitetssikringssystem for 
universitetsstudiene, som den formelle delen av forskerutdanningen kan ha nytte av. 
Det gjelder for eksempel oppretting og nedlegging av emner, til dels etablering av 
forskerskoler og ikke minst forankring og plassering av ansvar. Overbygningen med 
elementene planlegging-gjennomføring-evaluering-justering som metode kan også 
hentes i fra studiesidens kvalitetssikringssystem. Når det gjelder forskningsdelen, er 
mange elementer på plass, men kanskje en samling/oversikt over det som vi har per i 
dag, vil kunne være nyttig, eksempelvis: Personell (kompetanse, rekruttering, 
bedømming/sensur), utstyr (vedlikehold og prosedyrer for kalibrering f.eks), metoder 
(verifiserbarhet, sikre kilder, etikk) og dokumentasjon (interne og eksterne auditer, 
kontroll på godkjenninger og sertifiseringer). 
Konkret vil instituttet i et kvalitetsperspektiv påpeke at det oppleves som et relativt 
misforhold mellom det som kreves av et forskningsmiljø når det gjelder publikasjoner 
i topp meriterte tidsskrift og kravet til antall publikasjoner i avhandlinger, noe som kan 
føre til at arbeidet splittes i mindre subprosjekter/artikler.  


Det bør ellers være klarere retningslinjer for bruk av monografier i PhD-graden, slik 
som er vanlig i mange andre land. 
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Forskerutdanningsmelding 2013 fra Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 


I 2013 vart det avlagt 28 doktorgrader ved IGS. Av desse hadde tre av kandidatane 
ekstern hovudrettleiar, tre hovudrettleiarar er emeritus, ein ved Det matematisk-
naturvitskaplege fakultet, resten er tilsette ved IGS. 


Dette er første året Senter for internasjonal helse (SIH) er ein del av IGS. Av dei 28 
doktorgradene som vart avlagt, var 6 fra SIH. 


 


Oppfølging av prioriteringar  som var omtalt i forskarutdanningsmeldinga for 
2012: 


Av prioriteringar omtalt i forskarutdanningsmeldinga for 2012 hadde IGS fokus på 
oppfølging av ph.d.-kandidatane, og tilknyting til instituttet ved at kvar kandidat skal 
vere knytt til ei forskingsgruppe. Kandidatane blir knytt til den forskingsgruppa 
rettleiaren tilhøyrar. Senter for internasjonal helse har vore delt i forskingsfelt, men 
opprettar no forskingsgrupper, og senteret vil bli eit forskingscluster som består av 
desse forskingsgruppene. I tillegg til de 140 doktorgradskandidatene ved instituttet, 
var det i fjor 20 forskerlinjestudenter innrullert ved instituttet. 


 


Fokuset på oppfølging av ph.d.-kandidatane er høgt. Ved IGS har me mange «ulike» 
typar kandidatar: kvote, eksternfinansierte og UiB-stipendiatar osv. Desse har ulike 
behov for oppfølging, og dette ser me som ei svært viktig oppgåve. 


I 2013 vidareførte me forskarskule i samfunnsmedisinske fag. Under forskarskulen 
blir det arrangert månadlege ph.d.-seminar. Dette er eit tilbod for kandidatane til å 
møtast på tvers av forskingsgrupper, noko me ser blir positivt motteke. Det er også 
andre aktivitetar knytt til forskarutdanninga ved instituttet, som t.d. informasjonsmøte, 
midtvegsevaluering og posterutstilling/pris for poster. Forskarskulen i internasjonal 
helse vart vil bli reetablert i 2014 når forskingsgruppene er på plass. 


 


Fleire nye ph.d.-emne er oppretta siste året, og både nye og «gamle» kurs har hatt 
god oppslutning. 


Referanse Dato 


2014/174-ALMY 26.02.2014 
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SIH har i mange år hatt ansvar for  kvoteordninga ved fakultetet Denne ordninga er 
primært for masterstudentar, men  det er mogleg for overgang til PhD-studiet. 
Kvoteordningen blir evaluert i 2013/2014. 


 


Forholdet mellom forskarutdanning og forskingssatsing: 


Ved IGS har månadlege møte for ph.d.-kandidatane der dei ulike forskingsgruppene 
legg fram aktuelle forskingsprosjekt, eller -metodar. Dette har som føremål at 
kandidatane både skal få tilknyting til instituttet, men også for at dei skal knytte band 
på tvers av forskingsfelt. Me har som føresetnad at alle ph.d.-kandidatane skal vere 
knytt til ei forskingsgruppe. Forskingsgruppene ved IGS har i sine strategiplanar sagt 
at det skal vere prioritert å involvere og inkludere master-, forskarlinjestudentane og 
ph.d.-kandidatane i forskingsgruppene.  


 


Ved IGS er det oppretta fleire nye ph.d.-emne. Desse har ei tydeleg tilknyting til dei 
ulike forskingsgruppene, og har difor også som formål å styrke forholdet mellom 
forskarutdanning og forskingssatsing. Emnene er likevel eigna som opne emne i 
doktorgradsutdanninga ved MOF. Instituttet har ein stor emneportefølje på ph.d.-nivå, 
med god tilstrøyming av kandidatar som tek kursa. 


 


Instituttet er sidan 2013 partnarar i to nasjonale forskarskular - i allmennmedisin og 
epidemiologi. Kandidatar som tilhøyrar desse forskarskulane har difor stor valfridom 
og kan i svært stor grad «skreddarsy» sin opplæringsdel heilt og fullt innan sitt fagfelt. 


Ein av kjernefasilitetane ved instituttet er infrastruktur for registerbasert forsking. Det 
er ved fakultetet oppretta ei ny stilling som er knytt til IGS som har infrastruktur opp 
mot registerdata som føremål. Dette vil også gje ein effekt i høve kandidatane ved 
fakultetet ved at tilrettelegging av datagrunnlag kan gje fleire prosjekt for ph.d.-
kandidatane. 


 


Eit satsingsområde som må nemnast er Centre for Intervention Science in Maternal 
and Child Health CISMAC (Senter for fremragende forskning ved SIH), etablert for en 
tiårs periode Eitt ph.d.-prosjekt er starta opp, og fleire vil følgje som blir knytt til 
senteret.    


 


Gjennomstrømming – vurdering og behov for tiltak. 


Ved IGS er me stort sett nøgd med både gjennomstrømming og gjennomføring av 
forskarutdanninga for våre kandidatar. Dei fleste gjennomfører på normert tid eller 
utsett tid som følgje av ymse permisjonar. Sidan mange ph.d.-kandidatar ved 
instituttet er/har vore finansiert gjennom kvote-,  eller andre ordningar som gjeld kun 
for ein tidsavgrensa periode (vanlegvis for 3 år, 4 år med feltarbeid) ser ein at dette 
er med på å halde gjennomstrøyminga stabil. 


Oppfølging av dei få som har problem med progresjonen er kontinuerleg i fokus, og 
det vil også bli prioritert i 2014. Kontinuerleg oppfølging kan vere med å fange opp 
dei kandidatane som sakkar akterut i høve progresjon. Me ser likevel at nokre få 
kandidatar strevar med å gjennomføre «raskt nok», men tenkjer at ein må ta omsyn 
til enkeltpersonar i dei få og særskilde tilfella det er snakk om. 


Det er framleis eit mål at kvar enkelt ph.d.-kandidat skal vere knytt til ei 
forskingsgruppe og eventuelt ei faggruppe. Me ser det som særs viktig at både 
kandidat og ekstern rettleiar har kontakt med instituttet. Dette vil vere med å sikre alle 
partar i høve til krav og rettigheiter. Dette er ikkje alltid enkelt å få til, særleg sidan 
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mange kandidatar oppheld seg andre stader i Noreg og verda, men dette vil ha fokus 
også vidare. 


Andre tiltak som ein er oppteken av å oppretthalde er å halde informasjonsmøte for 
alle aktive ph.d.- kandidatar der viktig og oppdatert administrativ informasjon blir 
gjeven. Dette er blitt knytt til ph.d.-seminara, og me har som føremål å ha eit slikt 
møte kvart semester.  


 


Ved SIH vil det i tida framover komme nye utfordringar, då fleire prosjekt har fått 
støtte av Norad i 2013, via Norhed-finansiering. I disse prosjekta skal 
doktorgradskandidatar utdannast på institusjonane i sør, med mindre medverknad av 
forskarar i nord. Dette kan føre til meir reising for forskerane her som må bidra i 
veiledning av studentane, men me håpar at bruk av digitale hjelpemidlar kan bli 
utvikla og vere til hjelp i denne situasjonen. 


 


Omfang av underkjenning: 


IGS hadde tre avhandlingar som var underkjent i første runde  i 2013. Samanlikna 
med 2012 er det same antall underkjenningar.  


Det er viktig med faglig oppfølging undervegs for å prøve å sikre progresjon. Her er 
midtvegsevalueringa et viktig verkemiddel for oppfølging. 


 


Rettleiaropplæring – vurdering av situasjon, effekt og behov: 


Instituttet ser på rettleiaropplæringa som eit godt tilbod ved UiB. Det er særleg viktig 
at nye rettleiarar har eit slikt tilbod.  


Generelt har tidlegare tilbakemeldingar frå tilsette ved IGS om programmet vore 
gode. 


 


Kvalitetssikring av forskarutdanning – vurdering av situasjon og behov 


Instituttet har som mål at kvart kurs skal evaluerast minimum kvar 3. 
Emneevalueringen består av studentevaluering samt kursansvarleges egenvurdering 
av kurset, dette samanfattas i en emnerapport som legges ut i Kvalitetsdatabasen. 
Mange emne har studentevaluering kvar gong kurset blir halde, og har gode rutinar 
for dette. Me ser det som viktig med administrativ oppfølging, slik at alle emne blir 
evaluert med jamne mellomrom. Alle relevante delar av forskingsutdanninga bør ta 
opp forskingsetiske problemstillingar knytt til analyse, tolking av funn og publisering 
slik at forskarutdanninga fremmar gode haldningar og akademisk integritet. 


 


Vennlig hilsen 


 


Rolv Terje Lie Anne Kjersti Daltveit                     Kirsti Nordstrand 


instituttleder                       forskningsleder                             Ph.d.-koordinator  
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- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmeldingen for 2012 og planer og  
  prioriteringer for 2014 
 
Institutt for klinisk odontologi omtalte i forskerutdanningsmeldingen for 2012 satsingen 
på egne PhD seminarer for PhD kandidatene ved instituttet. Denne satsingen fortsatte i 
2013, og vil bli videreført også i 2014. Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 
vedtok at de odontologiske lærestedene i Norge, UiB, UiO og UiT, skal videreutvikle det 
nasjonale seminaret for PhD kandidater («Geiloseminaret») til stipendiatsamlinger der 
også veilederne deltar. Man ønsker at det skal fungere som et kontaktmøte for 
odontologisk forskning, og det har blitt nedsatt en arbeidsgruppe som skal planlegge 
seminarene. 
 
I 2012 rapporten omtalte også instituttet at vi hadde eget fokus på kandidater som er 
forsinket. I 2013 har en av disse kandidatene disputert og de siste kandidatene der 
forventes å disputere i løpet av 2014.  Instituttet ser at jevnlig oppfølging og dialog med 
kandidater som er forsinket, både fra kandidatenes veiledere, forskningsleder og 
seniorkonsulenten for forskning, har en positiv effekt på kandidatens 
gjennomføringsevne. 
 
- Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet – vurdering 
 
I fakultetets handlingsplan for forskerutdanning for perioden 2011-2013 var ett av 
tiltakene å styrke den faglige ledelsen for forskerutdanning, ett annet å gjennomgå 
fakultetets kursportefølje og ett tredje tiltak å bygge opp veilederkompetanse. Disse 
tiltakene er enten gjennomført eller er under arbeid, og dette ser instituttet som 
positivt. Forskerutdanningen blir bedre ved at det jevnlig er kvalitetskontroll blant annet 
av de obligatoriske kursene som fakultet arrangerer, og også gjennomgang av alle PhD 
kursene som de enkelte institutt ved fakultet har i sin portefølje.   
 
 
- Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak for å forbedre denne 
 
Gjennomstrømmingen og gjennomføringen i forskerutdanningen ved instituttet har vært 
meget god i 2013. Instituttet har hatt ett toppår med disputaser. Instituttet har 
videreført prosjektet med oppfølging av en gruppe kandidater som er forsinket. 
Instituttet regner med ett lavere antall disputaser i 2014, blant annet fordi noen 
kandidater er blitt forsinket grunnet flytting til nytt bygg i 2012 og at laboratoriet ikke 
kunne ha oppstart som forventet grunnet byggetekniske forhold.  


- Underkjenning - vurdering og behov for tiltak 
 
Institutt for klinisk odontologi har hatt en underkjent avhandling i 2013. Instituttet har 
fulgt opp denne kandidaten etterpå. Instituttet vil i fremdriftssamtalene som blir 
gjennomført med alle kandidater hvert år i januar, og på PhD seminarene sette fokus på 
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temaet, å gjøre kandidatene oppmerksom på å følge de veiledende retningslinjene for 
skriving av sammendraget til avhandlingen.  Instituttet setter også fokus på akademisk 
skriving på ett av vårens PhD seminarer.  


 
- Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekter og behov 
 
Instituttet er opptatt av å gi veilederne påfyll og kompetanse innenfor veiledning. 
Instituttet gjennomfører hvert år kompetanseheving gjennom IKO dagene som 
arrangeres i juni og desember måned. I 2013 var det fokus blant annet på lærende 
felleskap, og i år vil vi ha ett foredrag om kommunikasjon mellom ulike kulturer i ett 
internasjonalt arbeidsmiljø. Tema på IKO dagene i juni er planlagt å være pedagogikk. 
Instituttet håper fakultetet fortsetter med sin veilederopplæring, og vi vurderer også selv 
å arrangere en dag med fokus på veiledning i 2014 for den vitenskapelige staben. 
 
- Kvalitetssikring av forskerutdanning -- vurdering av situasjon og behov 
 
Institutt for klinisk odontologi ser innføringen av PhD.- registrering og felles 
fremdriftsrapportering for PhD.-kandidatene, og midtveisevalueringen som gode 
kvalitetssikringstiltak av forskerutdanningen. Instituttets eget kvalitetssikringstiltak, PhD 
seminarene og fremdriftssamtaler med alle kandidater hvert år, gir større fokus på 
kvalitetssikring av forskerutdanningen. Instituttet ser imidlertid ett behov for at det 
settes inn større fokus på veilederutdanning gjerne via ett sentralt eller fakultetsstyrt 
program. 







FORSKERUTDANNINGSMELDING 2013 FOR KLINISK INSTITUTT 2 (K2) 


 


Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmeldingen for 2012 og planer og 


prioriteringer for 2014 


 


Klinisk institutt 2 ble opprettet den 01.01.2013 og har til enhver tid rundt 140 aktive 


stipendiater.  Det høye antallet stipendiater ble påpekt i forskerutdanningsmeldingen for 2013 


som meget ressurskrevende, og det ble i denne meldingen gitt uttrykk for at en større andel 


ressurser heller burde vært myntet på mer erfarne forskere og postdocs.   


 


Klinisk institutt 2 mener nå å ha klart å håndtere dette gjennom en effektiv organisering og 


styrket forskningsadministrasjon.  I tillegg har instituttet i 2013 delt inn forskerne i 21 


forskningsgrupper.  Disse har i de fleste tilfeller medført at gruppene har oppnådd en viss 


kritisk masse som klart har medført økt interaksjon innen gruppen.  Flere stipendiater hjelper 


hverandre til økt kvalitet. 


 


For 2014 ønsker Klinisk institutt 2 å ha mer aktiv dialog med stipendiatene og veilederne 


gjennom forskjellige samlinger.  Instituttet arbeider mot at samtlige fagmiljøer skal føle seg 


bedre integrert i instituttet, og vi satser også på en bedre kontroll over pliktarbeidfordeling da 


dette har vært vanskelig å få en systematisk kontroll på i 2013.  Økt dialog kan bidra til dette. 


Videre arbeider instituttet kontinuerlig med å lytte til stipendiaters og veilederes kommentarer 


og innspill.  I henhold til dette har vi i 2013 jobbet med å utvikle og forbedre 


informasjonsformidling og rutiner for forskerutdanningen.  Dette vil også være en prioritet for 


2014 – instituttet vil arbeide for at stipendiater skal føle seg inkluderte og at deres innspill tas 


til etterretning.  Stipendiater har for eksempel blitt valgt inn i styrer og organer ved instituttet.  


I 2014 kommer vi også å legge vekt på karriereplanlegging for våre stipendiater. 


 


Instituttet vil arbeide for å i større grad promotere de to forskerskolene knyttet til instituttet.  


Gjennom forskerskolene vil stipendiatene ha mulighet til å styrke sin faglige kompetanse, 


men forskerskolene legger også et viktig grunnlag for samarbeid på tvers av 


forskningsgrupper og institutter.   


 


 


Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet 


 


For å styre forskerutdanningen ved instituttet oppfordres forskere til å opprette forskerkurs.  


Instituttet har flere sterke forskergrupper hvilket gir et godt grunnlag for slik aktivitet.  Dette 


har allerede gjort seg gjeldene ved at Forskerskolen i Klinisk Medisin og Bergen Research 


School in Inflammation i 2013 har opprettet nye emner.  Instituttet ønsker at grupper utenfor 


forskerskolene også skal opprette relevante forskerkurs.  Vi vil spesielt henvise til den nye 


instituttovergripende seminarserien "Perspectives in translational medicine" som er felles delt 


mellom K1 og K2. 


 


 


Gjennomstrømning – vurdering og behov for tiltak for å forberede denne 


 


Det er en kjensgjerning at et stort antall stipendiater ved Klinisk institutt 2 ikke makter å 


fullføre doktorgraden på normert tid.  Det anslås at ca 30-40 prosent av stipendiatene søker 







om minst én forlengelse utover normert tid
1
.  I mange tilfeller er dette kun snakk om et par 


ekstra måneder for at kandidaten skal fullføre rammen i avhandlingen, men i noen tilfeller 


skyldes det for eksempel at kandidaten har tiltrådt i et annet arbeidsforhold og kun bruker 


"fritiden" til å jobbe med avhandlingen.  Tiden for forskerutdanning (36 måneder) må anses i 


knappeste laget for å oppnå høy kvalitet på eksperimentelle og translasjonelle prosjekter.  Det 


oppfattes av flere seniorforskere ved instituttet at den reelle tiden for forskning (2.5 år) er 


altfor kort. 


 


De kandidatene som har forlengelser som strekker seg utover et par måneder bør det 


imidlertid iverksettes tiltak for.  Tiltak som kan bidra til å forbedre slike situasjoner kan være: 


 


 Oppfordre forskningsgruppelederne til å ha medarbeidersamtale med stipendiater. 


 Regelmessige fremdriftsrapportering for de kandidater som går mer enn 6 måneder 


over tiden. 


 


Underkjenning – vurdering og behov for tiltak 


 


To kandidater har fått underkjent sin avhandling siden Klinisk institutt 2 ble opprettet, hvorav 


en av dem fikk underkjenningen i 2013.  I dette tilfellet gikk det meget kort tid før 


avhandlingen ble godkjent.  I henhold til tiltak mener instituttet at ansvar for det faglige 


innholdet ligger hos veilederne, og instituttet har derfor ikke noen tiltak myntet spesielt på 


dette.  Derimot vil instituttet ha som mål at veilederne må være informert om gjeldende 


retningslinjer innenfor etisk godkjenning slik at man ikke risikere at en avhandling blir 


underkjent av tekniske årsaker.  Samtidig mener instituttet også at det er viktig å orientere 


veilederne om at de er påpasselig med å velge komitémedlemmer som er inneforstått med den 


forskningsmetodikk og tematikk som blir belyst. 


 


 


Veilederopplæring – vurdering av situasjon, effekter og behov 


 


Fremdriftsrapportene for 2013 viser at stipendiatene i stor grad er fornøyde med sine 


veiledere. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på at kandidater er misfornøyde med sine 


veiledere bortsett fra situasjoner hvor vi allerede har vært klar over situasjonen.  Dette tyder 


på at veilederne ved Klinisk institutt 2 er klar over det ansvaret det å være veileder medfører, 


og at de gjør jobben slik en kan forvente av dem. 


 


Likevel ønsker vi å promotere veilederkurs som jevnlig tilbys ved UiB og seminarer for 


veiledere ved MOF.  Særlig nye veiledere bør sterkt anbefales å ta et slikt kurs da det er 


mange lover og relger å måtte forholde seg til.  Vi vil anbefale at mer erfarne veiledere også 


tar et slikt kurs for oppfriskning.  Utover dette ser ikke per dags dato instituttet det som 


nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. 


 


 


Kvalitetssikring av forskerutdanning – vurdering av situasjon og behov 


 


Instituttet ønsker at større fokus skal settes på at stipendiatene skal ha anledning til bedre 


karriereplanlegging under doktorgradsperioden.  Det er en stadig økende trend at 


                                                           
1
 Vi ser her bort i fra stipendiater som får forlengelser i henhold til lovbestemte permisjoner som 


svangerskapspermisjon, lengre sykefravær, etc. 







doktorgradskandidater er etterspurt utenfor akademia, og dette må man allerede på 


instituttnivå forholde seg til og legge til rette for. 


 


I tillegg ønsker instituttet et økt fokus på mobilitet.  Stipendiater ved MOFA har i mindre grad 


enn ved andre fakulteter tilbragt lengre tid på utenlandske institusjoner.  Instituttet vil 


oppfordre stipendiater i større grad til å ta utenlandsopphold som en del av doktorgraden da 


dette gir en økt mulighet for at stipendiaten får nye impulser, innsikt og nettverk.   
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Bakgrunn 
Utdanningsmeldinga 2013 skal innehalde rapportering av aktivitet for 2013, og 
prioritering av aktivitet for 2014. Fakultetets utdanningsmelding er basert på innspel 
frå institutta og programutvala. 
 
Frå UiB er det gjeve føringar på at dei tre meldingane samla sett ikkje skal overskride 
seks sider. Det har difor ikkje vore rom for inngåande skildring, og vi har prioritert å 
skissere dei mest sentrale utfordringane. For å sikre at relevante innspel frå institutt 
og programutval blir heva opp til fakultetsnivå, har studieseksjonen også utarbeida eit 
eige dokument med konkrete tema. 
 
Utdanningsmeldinga er lagt opp etter følgjande punkt: 
 


- oppfølging av utdanningsmelding 2012 – planar og prioriteringar for 2014 
- studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak med særleg merksemd  
- utfordringar i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeid 
- studieprogramevalueringar 
- planar for oppretting/nedlegging av studieprogram og fordeling av 


studieplassar 
- aktivitet i etter- og vidareutdanning  


 
Universitetet i Bergen har sett 1. april som innleveringsfrist for alle meldingane. 
Utdanningsmeldinga er difor allereie sendt inn, men det er teke atterhald om 
eventuelle endringar etter handsaminga i fakultetsstyret. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Utdanningsmelding 2013 – Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 
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Utdanningsmelding 2013 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Oppfølging av utdanningsmelding 2012 – planer og prioriteringer for 2014 
2013 har vært det første året med ny instituttstruktur etter omorganiseringen i 2012. De to nye 
kliniske instituttene Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 har fått en felles studieadministrasjon som 
skal yte tjenester til en betydelig del av undervisningsporteføljen ved fakultetet. Instituttene melder 
at den felles administrasjonen mot slutten av 2013 i større grad opererer som en enhet, med 
harmoniserte rutiner og prosedyrer. Det er også etablert samarbeid mellom K1 og K2 på faglig side, 
blant annet gjennom felles eksamensutvalg for indremedisin og kirurgi. 


Et prosjekt som har krevd mye arbeid i 2013, og som også vil stå høyt på prioriteringslisten i 2014, er 
arbeidet med ny studieplan for medisinstudiet. Arbeidsgruppene leverte sine uttalelser høsten 2013, 
med påfølgende høringsrunde. Målet for 2014 er å få besluttet den endelige strukturen for studiet, 
detaljplanlegge første studieår, etablere semesterstyrer og koordinere arbeidet med samarbeidende 
sykehus og institusjoner. Den nye planen trer i kraft høsten 2015. 


Som et ledd i satsingen på å styrke pedagogisk kompetanse hos vitenskapelige ansatte, vil vi i 2014 
ansatte en egen pedagog i 100 % stilling. Fakultetet er i dialog med Helse Bergen om bygging av et 
nytt ferdighetssenter. På grunn av nødvendige avklaringer om økonomiske rammer og bruksområder 
har det vært utsettelser i prosjektet. 


Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak med særlig oppmerksomhet 
På fakultetsnivå har det i 2013 vært fokusert på e-læring, og hvordan dette kan fremmes i 
utdanningstilbudene våre. Dette arbeidet vil fortsette i 2014, og fakultetet ser positivt på at UiB nå 
har satt i gang nye tiltak på dette området gjennom DigUiB-prosjektet. Instituttene skal oppnevne en 
kontaktperson for e-læring, og fakultetet deltar videre i den nystartede nasjonale e-læringsportalen 
for helsefag.  


Ansatte fra Helse Bergen gir et viktig bidrag til undervisningen ved fakultetet. For å ivareta 
samarbeidet på en god måte, ble det i 2013 tatt initiativ til et felles utdanningsråd mellom fakultetet 
og Helse Bergen. Første møte er planlagt i 2014.  


Høsten 2013 ble UiBs kvalitetssikringssystem for utdanning evaluert av NOKUT. Her ble det spesielt 
sett på kvalitetssikringen av forskerutdanningen og det integrerte masterprogrammet i farmasi. 
NOKUT-godkjenning ble gitt i februar 2014. I samarbeid med fagmiljøet følger fakultetet nå opp de 
konstruktive tilbakemeldingene fra NOKUT i rapporten. 







Utfordringer i studiekvalitets- og læringsmiljøarbeid 
Det har i 2013 vært enkelte utfordringer når det gjelder læringsmiljø, spesielt for 
undervisningslokaler og andre forhold som er knyttet til det fysiske læringsmiljøet. Ofte er det delt 
ansvar mellom Helse Bergen og UiB om lokalene, noe som gjør at det er mer krevende å koordinere 
bruk og utbedringer. Høsten 2013 har det vært mye borearbeid i kjelleren på Armauer Hansens hus, 
like under medisinerstudentenes lesesaler. Dette arbeidet har skjedd i regi av Helse Bergen, og det 
har derfor ikke vært mulig å tilrettelegge i den grad fakultetet har ønsket. Vi vil derfor gjerne ha et 
tettere samarbeid med Helse Bergen på dette området. 


Det nye odontologibygget har hatt noen innkjøringsproblemer, blant annet knyttet til 
temperaturregulering. En del av grupperommene som har vært tiltenkt studentene, har blitt 
omdisponert til kontorer for klinikkpersonalet. Det er ønskelig å bygge ut flere grupperom. 


En generell utfordring for flere institutter er for få eller lite hensiktsmessige lokaler. Enkelte 
studietilbud har også tidvis for dårlig dekning av undervisere. Dette gjelder blant annet ernæring, 
klinisk farmasi og odontologi. En annen generell utfordring er at emner som er felles for flere 
studieprogram, er krevende å integrere med tanke på timeplaner og samlet læringsutbytte for de 
ulike programmene. 


Studieprogramevalueringer 
Det har i 2013 blitt gjennomført fullstendige programevalueringer for masterprogram i helsefag – 
studieretningene radiograf/bioingeniør, fysioterapivitenskap og sykepleievitenskap. Rapportene fra 
disse er blitt publisert i UiBs kvalitetsdatabase. I 2014 er det foreløpig planlagt programevalueringer 
av integrert masterprogram i farmasi, bachelorprogrammet i human ernæring, masterprogrammet i 
klinisk ernæring samt studieretningene genetisk veiledning og manuellterapi ved masterprogram i 
helsefag. Klinisk institutt 1 varsler også at de ønsker en større gjennomgang av ernæringsstudiet. 


Fakultetet ser også en tendens til at programsensorordningen blir brukt for særlig å vurdere utvalgte 
deler av utdanningene, og at programsensor får særskilte oppdrag som en del av sin årlige 
evaluering. Eksempelvis er programsensor for odontologiske fag i gang med å evaluere 
vurderingsformene i odontologistudiet og tannpleierstudiet. Programsensor for medisin har 
spesialkompetanse i medisinsk pedagogikk og har bidratt til å evaluere pedagogisk opplegg i den nye 
studieplanen og kompetanseutvikling hos ansatte. Programsensor for medisinsk biologi har vurdert 
mulighetene for en felles nordisk satsing på området. 


Planer for oppretting/nedlegging av studieprogram og fordeling av studieplasser 
Det ble i 2013 besluttet at fakultetet fra 2015 ikke lenger skal delta i den felles mastergraden i 
internasjonal helse under Erasmus Mundus-programmet. Hovedårsakene til dette er økonomiske 
utfordringer og en høy grad av administrativ arbeidsinnsats knyttet til driften av programmet. 


Det er usikkert om Institutt for global helse og samfunnsmedisin vil kunne tilby opptak til 
studieretningen i masterprogram i helsefag som er særskilt innrettet mot radiografer, siden det ikke 
finnes tilstrekkelig undervisningskompetanse innen dette feltet ved instituttet.  Fakultetet vil se 
nærmere på om radiologisk kompetanse ved Klinisk institutt 1, og et mulig samarbeid med Høgskolen 
i Bergen, kan brukes for å videreføre studieretningen. 


Som et nordisk samarbeid vil det bli opprettet en sommerskole i medisinsk biologi som holdes første 
gang i august 2014. Denne vil finne sted i Finland, men vil gjøre bruk av lærekrefter fra fakultetet. 







 


Fakultetet planlegger ingen endringer i fordelingen av studieplasser for studieåret 2015/2016. 


Aktivitet i etter- og videreutdanning 
Den ordinære etter- og videreutdanningsaktiviteten ved Det medisinsk-odontologiske fakultet består 
primært av det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og 
helseøkonomi samt videreutdanning i manuellterapi – begge i regi av Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Instituttet rapporterer om at disse tilbudene fungerer bra. Våren 2013 fikk 
instituttet overført ansvaret for det erfaringsbaserte masterprogrammet sammen med en egen 
administrativ ressurs og et dedikert programutvalg. Instituttet vil utvikle dette fagområdet videre i 
2014, blant annet ved en styrking av vitenskapelige ressurser. 


I tillegg til den ordinære EVU-virksomheten har fakultetet en betydelig virksomhet innen den kliniske 
videreutdanningen i odontologi, som i stor grad omhandler utdanning av spesialister. Universitetene 
er også i ferd med å få større eierskap til etter- og videreutdanningen i medisin, og dette vil bli en 
betydelig oppgave for fakultetet. 
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Innspill til utdanningsmelding 2013 


Vi viser til brev datert 21. januar 2013, der institutter og programutvalg blir bedt om innspill til 


Utdanningsmelding for MOF. Det bes konkret om å komme med innspill på følgende punkter: 


- Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 2013. 


- Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2013 


- Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014. 


- Eventuelle planer for oppretting/nedlegginger av studieprogram og fordeling av 


studieplasser for 2014 (dersom relevant). 


- Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014. 


 


Instituttets forslag er behandlet av instituttrådet på sirkulasjon. 


 


Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 2013 


 Det er tilrettelagt for at ernæringsstudentene skal følge FARM150 og FARM260 i 


stedet for BIOBAS. 


 Det er opprettet Erasmusavtale med Université Claude Bernard – LYON 1, på 


bakgrunn av et allerede etablert forskningssamarbeid.     


 Alle emnerapporter blir nå godkjent i et organ, enten undervisningsmøte, PU møte 


eller annet instituttorgan. Det er utarbeidet en mal for emnerapportering. 


 


Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2013 


 Det mangler engelsk oversettelse av utdanningsplanen på studentweb. Når 


internasjonale studenter skal semesterregistrere seg må de først «signere» 


undervisningsavtalen del 1 med UiB. 


“In this part of the individual education plan you are informed about the laws and rules 


you should be aware of as a student/ph.d.-candidate at UiB in general. In some cases 


there are also particular rules that may apply for your particular programme. You must 


confirm having familiarized yourself with these laws and regulations before you can 


proceed” 


De må så hake av i boksen «I have read and understood the information above» 


Referanse Dato 


2014/174-ODÅ 07.03.2014 
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Problemet er at all informasjonen de skal signere på at de har lest og forstått står på 


nynorsk: 


http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link_id=2412&sublink_id=2418&toplin


k_id=2411 


Dette er et brudd med UiBs handlingsplan for styrking av læringsmiljøet, og har vært 


meldt inn som problem tidligere. 


 


 Det er planer om å opprette en ressursgruppe for vanskelige studentsaker på 


medisinstudiet (vedtak i PUM). Vi ber om at denne ressursgruppen kan brukes av alle 


studieprogram ved MOF.  


 


Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014 


Ingen aktivitet i 2013 og ingen planer om aktivitet i 2014. 


 


Eventuelle planer for oppretting/nedlegginger av studieprogram og fordeling av 


studieplasser for 2014 (dersom relevant) 


Ikke relevant 


 


Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014 


 Testing av Team-Basert-Læring i ett tema i emnet MED1ORGFYS. 


 


 Vi avventer mer detaljert informasjon fra prosjektgruppen i ny studieplan for medisin. 


Vår aktivitet i 2014 og 2015 vil i stor grad avhenge av hvordan den nye studieplanen 


ser ut. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Espen Hartveit 


visestyrer for undervisning Maren Stallemo 
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http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link_id=2412&sublink_id=2418&toplink_id=2411

http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link_id=2412&sublink_id=2418&toplink_id=2411
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Utdanningsmelding fra Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin for 2013 


 


Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2012 og planer og  


prioriteringer for 2014.  


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) er emneporteføljen på nær 100 


emner, som tilbys studenter på ulike profesjonsstudier, masterprogram,  ph.d.- studiet samt 


etter- og videreutdanning. I tillegg tilbys flere av emnene til TropEd-studenter og en ettårig 


Erasmus Mundus-finansiert master, pluss masterprogram finansiert under Norads Program 


for Master Studies (NOMA) der SIH er partner. Noen emner og program er underlagt 


internasjonale godkjenningsordninger, som TropEd-kursene og Klinisk master i manuellterapi 


for fysioterapeuter. 


 


Strategi  


Instituttets undervisningsdag våren 2013 hadde strategi som tema. Vi drøftet både egne 


studier, emner, samarbeid og integrering på institutt- og fakultetsnivå, men løftet også blikket 


og diskuterte samvirke med profesjonene der ute, Helse-Norge og global helse, og 


samfunnene ellers.  


Vi fulgte opp med å innføre faste månedlige møter mellom faggruppelederne, 


studentrepresentanter og instituttledelsen. Møtene har til nå hatt en uformell karakter; alle 


saker kan tas opp. Faggruppene utarbeidet høsten 2013 utdanningsstrategi for sin gruppe. 


Disse skal munne ut i instituttets utdanningsstrategi våren 2014. 


Instituttet ser behov for radikal samordning av mastergradsstudiene ved fakultetet. Det store 


antall programmer og programutvalg bør i størst mulig grad erstattes av en felles mastergrad, 


for eksempel en «Master of Philosophy in Health Science»-grad med stor grad av 


modulisering av undervisningen og med forskjellige «tracks» for de forskjellige retningene. 


Dette ville styrke det faglige arbeidet og sannsynligvis øke kvaliteten på undervisningen. I 


tillegg ville dette tjene fakultetets egne strategiske interesser mht til konsentrasjon av 


forskningsinnsatsen og rekruttering til fakultetets forskningsgrupper. Instituttet har nedsatt en 


Referanse Dato 


2014/174-ALMY 26.02.2014 
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arbeidsgruppe for å starte dette arbeidet og i første omgang se på de studieprogram som 


administreres fra IGS. Gruppen skal ta en gjennomgang av porteføljen og innretningen av 


mastergradsutdanningene for å vurdere om vi utnytter de faglige ressursene riktig og svarer 


på de behovene som finnes ute i samfunnet. Rapporten skal leveres våren 2014 og vil 


naturlig ha betydning for utdanningsfeltet videre. 


 


Statistikk 


Instituttet har et særlig ansvar for statistikkundervisningen ved MOF og tilbyr ulike emner på 


flere nivå til mange forskjellige studieprogrammer. I 2013 startet vi et nytt 5 studiepoengs 


masteremne på engelsk som ble tilbudt flere av masterprogrammene. Vi vil fortsette 


utviklingen av statistikkemnene på alle nivå. 


 


 


TVEPS 


Instituttet tok på slutten av 2011 et initiativ for å utvikle et SFU. Vi har nå etablert TVEPS - 


Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten, der UiB v/Det 


medisinsk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Griegakademiet, Høgskolen i 


Bergen og Fjell kommune er likeverdige partnere. Vi er nå inne i 5. semester der 


profesjonsstudenter fra mange studieretninger samhandler med sykehjem, 


skolehelsetjenesten og helsestasjon for gravide om utredning av pasienter lokalisert i mange 


ulike kommuner. Det ble i 2013 sendt søknad om tildeling av status som SFU, men vi nådde 


ikke opp. Imidlertid fikk vi både Fakultetets studiekvalitetspris og UiBs Uglepris for arbeidet i 


TVEPS. Senteret er videre tildelt støtte i form av PEK-midler for 2014 til videreutvikling. 


Økonomien til drift av TVEPS er også sikret ved tilskudd fra de involverte partnerne. 


 


PASKON1 


Høsten 2013 startet vi en ny satsing for utvikling av medisinsk profesjonalitet med emnet 


PASKON1 – Pasientkontakt for 1. års medisinstudenter. Bakgrunnen for en slik målrettet 


satsing på profesjonalitet gjennom hele legestudiet er at forskning og rapporter i lang tid og 


fra mange land har vist at profesjonelle egenskaper og holdninger ikke kommer av seg selv, 


og at de ofte svekkes gjennom legestudiet. I ny studieplan for medisin er PASKON1 en viktig 


brikke i en profesjonalitetsakse som skal prege medisinstudiet i Bergen fra første til siste 


dag. Utviklingen vil fortsette i 2014 med videreføring av dette og utvikling av 


påbyggingsemner. 


 
 


Internasjonalisering  


Internasjonalisering har vært et prioritert område. Vi har en stor portefølje med program og 


emner ved Senter for internasjonal helse. Det ble tilsatt ny leder ved senteret høsten 2013, 


og en gjennomgang og videreutvikling av program- og emneportefølje er startet. Det er 


bestemt at deltagelsen i Erasmus Mundus- programmet skal avvikles fra høsten 2015. Vi 


skal videre følge opp kvoteprogrammet på oppdrag fra fakultetet. Evalueringen som var 


ventet i slutten av 2013 er utsatt og vi er fortsatt spente på hva den vil innebære.  


 


Et av emnene i fysioterapivitenskap ble tilbudt på engelsk første gang våren 2013 og med 


ordinær utlysing av emnet for internasjonale søkere for våren 2014. Dessverre lykkes vi ikke 


å få søkere med adekvat faglig bakgrunn til 2014 (mange uten helsefaglig bakgrunn søkte) 
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og vi må vurdere hva vi nå gjør. Spesialisering innen yrkeshygiene er på engelsk og har 


studenter fra både master i internasjonal helse og fra RAB-fagene.  


 


Det nye statistikkemnet for masterstudenter ble undervist på engelsk første gang høsten 


2013, med noe ulik oppfatning av om dette var bra eller ei. Statistikk oppleves som vanskelig 


for en del av studentene. At det ble undervist på engelsk og for en større og svært heterogen 


gruppe, var ikke udelt positivt. Forkunnskapene til masterstudentene er svært varierende og 


det er vanskelig å treffe alle med et og samme emne. Det kan likevel ha positive kvaliteter 


som samundervisning og integrering med ulike studentgrupper, ikke minst mot de 


internasjonale studentene. Det må arbeides videre med utvikling av dette emnet i samarbeid 


med de ulike masterprogrammene.   


 


Fellesemner på master i helsefag  


Masterprogrammene på helsefag har fra høsten tre felles emner (fellesdelen) HEL310 - 


Vitenskapsteori og sentrale helsefaglige tema, HEL320A – Forskningsmetode og – etikk og 


HELSTA - Statistikk. Disse benyttes også av Logopedi og Helsefremmende arbeid, 


helsefaglige masterprogrammer ved Psyk. fak. Det har vært vurdert å skyve deler av disse til 


våren for å gi plass til fagspesifikke emner på høsten. Det er en stor utfordring å flytte på 


emner som benyttes av så mange ulike program med til dels ulike utfordringer. 


Fellesemnene blir derfor liggende på høsten også i 2014. Vi vil i forbindelse med 


gjennomgangen av våre mastergradsutdanninger se på mulighetene for å innføre en mer 


fleksibel struktur for obligatoriske emner. 


 


Det har i perioden vært mye oppmerksomhet på sammenhengen mellom læringsutbyttet 


studentene skal få og de forelesninger, litteratur, obligatorisk aktivitet og vurderingsformer en 


tilbyr.  


 


Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak instituttet har hatt særlig oppmerksomhet på i 


2013  


Instituttet har i 2013 hatt oppmerksomhet på strategi, både for faggruppene og for 


masterutdanningene. 


 


Arbeidet med forslaget til ny studieplan i medisin har i tillegg til de konkrete forslagene bidratt 


til oppmerksomhet rundt studiekvalitet.  


 


Det har vært gjort forsøk med en tilnærming til Team Basert Læring (TBL) som 


læringsmetode (trygdemedisin), med ganske godt resultat. Ved denne 


undervisningsmetoden er det spesielt viktig å sette krav til studentene om å forberede seg til 


undervisningen (f.eks lese litteraturen før undervisning). Dette er studentene lite vant til. 


 


Instituttet benytter endel 2-lærer undervisning, en ressurskrevende, men god 


undervisningsform (særlig brukt innen allmennmedisin, samfunnsmedisin, fysikalsk medisin, 


internasjonal helse,  den kliniske delen av manuellterapi og i et av fellesemnene ved 


Masterprogram i helsefag). Denne gir også mulighet for vurdering og tilbakemelding mellom 


de faglige som deltar (fagfellevurdering). Det har også dette året vært innført noe mer 


ferdighetstrening innen akuttmedisin og muskel-skjelett tilstander i allmennmedisin. 
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Når det gjelder digitalisering av studiene har vi i lang tid benyttet innleveringer over nett, 


både med og uten tilbakemelding fra student/lærer. Stadig flere emner tar dette i bruk. I 


arbeidsmedisin har vi utviklet en lærebok på nett som er svært godt mottatt.   


 


TVEPS (beskrevet over) er et viktig studiekvalitetstiltak ved instituttet. 


 


Instituttrådet har tatt initiativ til å utvikle et tiltak som kan identifisere og påskjønne god 
undervisning og gode undervisningsopplegg. 
  


Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2013  


Undervisningsformer med tett oppfølging og tilbakemelding til studenten vurderes oftest som 


svært bra, men er ressurskrevende. Vi har måttet gå noe ned på oppgaver med 


tilbakemelding i et av fellesemnene på helsefag, grunnet knappe ressurser.  


 


Vi konstaterer at det er få større undervisningsrom med flatt gulv. En del nye læringsformer 


krever dette. Vi må stadig ut å leie lokaler (Frikirken). 


 


Undervisningsrommene i Kalfarveien 31 er både få og de har altfor liten kapasitet. Det er 


vanskelig å skape gode læringsmiljø når undervisningen i stor grad skjer spredt på 


forskjellige rom på Haukelandsområdet. Vi har også utfordring med at vår undervisning er i 


bolker, over hele dager og uker. Dette er blitt forsterket etter at vi fikk ansvar for Etter- og 


videreutdanningen som også underviser i bolker. Vi ønsker at IGS får prioritet til et av de 


større auditoriene og at det sees på muligheten for samordning om undervisningsrom på 


IKO. VilVite har også undervisningsrom som særlig etter- og videreutdanningen ønsker å 


benytte. Ved SIH er situasjonen noe bedre og auditoriet i ODH fungerer bra til 


studentgruppen. Mangelen på grupperom er en utfordring. 


 


 


Planer for opprettinger/nedlegginger av studieprogram og fordeling av studieplasser 


for 2014  


Generelt vurderes opptaksrammene som passe, gitt de ressurser og bemanning vi har, men 


et par fagområder er små og sårbare. Antall søkere er brukbart, men i prosessen faller 


mange fra og ved oppstart har det vært for få studenter både på fysioterapivitenskap, 


sykepleievitenskap og genetisk veiledning. Det er tydelig at vi konkurrerer om studenter med 


andre utdanningsinstitusjoner og det vil bli stadig viktigere å tilby ettertraktete utdanninger av 


høy kvalitet og/eller med spesiell innretning. Antall søkere til Klinisk master i manuellterapi for 


fysioterapeuter er svært god.  


 


For studieretning RAB-fag har det lenge vært prøvd å finne løsninger for veiledning og 


fagspesifikke emner til radiografene. IGS har ikke radiografi som et av sine fagområder. 


Dette arbeidet har ikke ført fram, og radiografenes mulighet for å søke opptak til master i 


RAB-fag vil nå sannsynligvis bli avsluttet.   


 


Det er god søkning fra internasjonale studenter til de aktuelle masterstudiene (både 


kvotestudenter og andre). 
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Tilbudet til masterstudenter om spesialisering innen yrkesmedisin vil bli gitt annethvert år fra 


2013.  


 


IGS vil i 2014 ha en gjennomgang av portefølje og struktur på mastergradsutdanningen. 


Instituttet vil ha oppmerksomhet rettet mot den dobbeltbelastningen på enkelte undervisere 


som vil oppstå ved innfasing av ny studieplan i medisin.  


 


Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2013 og planer for 2014  


Instituttet overtok våren 2013 ansvar for den erfaringsbaserte masteren i helseledelse, 


kvalitetsforbedring og helseøkonomi i tillegg til tre andre etter- og videreutdanningskurs. 


Dette innebar mye nytt og spennende. Vi fikk en ny medarbeider i administrasjonen som har 


jobbet med disse kurstilbudene i mange år, noe som gjorde overtakingen svært positiv. 


Vitenskapelig personale er tilsatt/i ferd med å tilsettes og vi ser fram til å utvikle dette 


området videre og integrere det i vår ordinære virksomhet. 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Rolv Terje Lie  Anders Bærheim         Randi May Oen 


Instituttleder                       studieleder                               studiekoordinator 
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Utdanningsmelding for institutt for klinisk odontologi og  
Programutvalg for odontologiske fag 2013 
 
 
 
Utdanningsmelding for Institutt for klinisk odontologi 
 


Institutt for klinisk odontologis (IKOs) emneportefølje favner om alle kliniske og noen 


parakliniske emner som inngår i studieprogrammene: Integrert master i odontologi, 


bachelorprogrammet i tannpleie, spesialistutdanningsprogrammene i odontologiske fag og 


kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning fra land utenfor EU/EØS.   


I alle programmene er den kliniske pasientbehandlingen sammen med forskningsbasert 


teoretisk undervisning et sentralt element.  Preklinisk undervisning skjer på ferdighetssenter 


og den største andelen av klinisk undervisning skjer på IKOs egen klinikk der team-


undervisning er vanlig. For noen emner forekommer praksis i den offentlige 


tannhelsetjenesten (DOT) eller kommunehelsetjenesten.  


 


Studiekvalitets- og læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet  


 


Fokus på emne, emneansvar, studieledelse, studieutvalg 


I og med innføringen av den nye organisasjonsstrukturen på IKO januar 2012 er det etablert 


fagseksjoner som inkluderer vitenskapelig og klinisk personale. Arbeidsbelastningen for 


seksjonsleder (tidligere fagansvarlig) har dermed økt. Å fordele emneansvar over flere 


ansatte fremstår som en god mulighet for å fortsatt sikre studentene god og kvalitetssikret 


undervisning. I 2013 har vi ved IKO hatt fokus på å definere emneansvar og på å forklare 


hva begrepet emne innebærer. Knyttet til dette har man også hatt fokus på 


ledelsesstrukturen på studiesiden. Kompleksiteten innad i emner og mellom emner, mellom 


teoretisk og klinisk undervisning, samt ekstramural praksis gir mange utfordringer. IKO-


ledelsen har derfor foreslått å opprette et studieutvalg for å bistå studieleder.  


 


Tidlig tilhørighet til odontologifaget - Introduksjonskurs for tannlegestudenter  


For å imøtekomme tannlegestudentenes ønske om bedre tilhørighet til odontologifaget fra 


studentene begynner på studiet, er det nå gjort en omorganisering av introduksjonskurset 


«Tverrfaglig innføringskurs». Kurset gir en kort orientering om orale sykdommer, deres 


diagnose og behandling, samt bidrar til å styrke studentenes kontakt med og tilhørighet til det 


odontologiske miljø.  


Det legges også til rette for hospitering sammen med studenter på kull 4 og 5. Denne 


hospiteringen er tidligere organisert av studenttillitsvalgte, men skal nå efter ønske fra 


studentene inngå som en obligatorisk del av kurset. De tre kursdelene: Velkomst og 


introduksjon i januar 2. semester, tjeneste på seksjon for pedodonti i mai 2. semester og 


assistansekurset i november 3. semester integreres med hverandre og studentene 


informeres bedre om at emnet består av disse delene og derfor skal ses på som en helhet. 


En ny omtale av introduksjonskurset der også forskerlinjen og parakliniske fag er med er 


under utarbeidelse.  
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Spesialistutdanning 


IKO tilbyr spesialistutdanning innen 7 ulike offentlig godkjente disipliner. Det ble uteksaminert 


14 nye spesialister fordelt på 4 ulike spesialiteter våren 2013. Høsten 2013 startet 12 nye 


kandidater på utdanning innen kjeveortopedi, oral kirurgi og oral medisin, oral protetikk, 


pedodonti og periodonti. Totalt var 31 kandidater aktive ved årsslutt 2013, derav 5 i 


dobbeltkompetanseløp (kombinert spesialist- og ph.d-utdanningsløp). Ved utgangen av 2013 


var det registrert 25,5 årsverk. Veilederkapasitet og pasientrekruttering har vært en utfordring 


dette året innom enkelte disipliner. Innen kjeve- og ansiktsradiologi hvor dobbeltkompetent 


hovedveileder har manglet. Det arbeides videre med disse utfordringer. 


 


Kvalifiseringsprogrammet 


Institutt for klinisk odontologi har i løpet av 2013 gjennomført klinisk og teoretisk undervisning 


for 8 kvalifiseringskandidater. Sju av disse er i dag uteksaminert. En kandidat trakk seg fra 


utdanningen i desember 2013 uten å fullføre kurset.  


I møte med Helsedirektoratet 24. september 2013, ble det bestemt at IKO ikke kan ta opp 


nye kvalifiseringskandidater før klinikklokalene på Årstadveien 21 er oppgradert. 


Helsedirektoratet har etter søknad fra IKO gitt ekstrabevilgning som dekker utgiften med 


oppgradering. For å kunne bevare stillingsressursene (til sammen 5,3 årsverk) under 


oppussingsperioden skal bevilgning for å dekke lønnsutgifter søkes Helsedirektoratet.  


 


Oppfølging av evalueringer og innspill fra studentene  


I 2013 har vi som i 2012 fortsatt økt fokus på evaluering, rutiner og oppfølging av 


emnerapporter og publisering i Studiekvalitetsbasen. De fleste emnene som ble evaluert 


høsten 2012 ble reevaluert høsten 2013. Dette fordi høsten 2012 ble et krevende semester 


mye knyttet til innflytting i nytt bygg og en rekke tekniske utfordringer som igjen ga seg utslag 


i evalueringene. Ved å reevaluere samme emne i neste undervisningsrunde  fikk vi 


konstatert at en stor del av problemene fra foregående nå er løst. Svarprosenten på 


evalueringene er fortsatt lavere enn ønskelig (30-50 %) på tross av at vi har satt inn tiltak 


knyttet til utsendelsesrutiner i håp om å øke svarprosenten. Andre tiltak er også under 


vurdering.  


Studentforum ble gjennomført februar og oktober 2013. Her får instituttet direkte innspill fra 


de ulike studentkullene via tillitsvalgte.  


 


Praksisstudium master i odontologi og bachelor i tannpleie  


Praksisstudium er for tannlegestudenter lagt til semesterstart i 9. semester og er for 


tannpleierstudenter lagt til 6. semester. Evaluering av praksisstudiet foregår elektronisk etter 


praksisperioden. Samlet sett er både studenter og veiledere jevnt over meget positive. Det er 


vedtatt en ny nasjonal plan for praksisstudier som har trådt i kraft november 2013. 


 


Utveksling 


Instituttet tilbyr studentutveksling både inn og ut. Det har vært utfordringer mht inn og 


utveksling i 2013. Studieledelsen ved IKO forbereder en sak for PUO for å bedre kunne 


håndtere denne aktiviteten.  
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Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet  


 


Fasiliteter 


Det har fortsatt i 2013 vært en del arbeid med å få alle studentfasiliteter helt på plass og vi 


opplever at mye av utbedringer som er krever tiltak av teknisk art ofte tar uforholdsmessig 


lang tid. Eksempelvis gjelder dette avklaring angående studentforeningens lagerplass, nøkler 


til studenttillitsvalgtes kontor, vannautomat med varmtvann. Studentene har høye 


forventninger til fasiliteter, tjenester og undervisning i NOB. Vi forsøker å imøtekomme deres 


forventninger så langt det går.  


 


 


 


Grupperom/ Kontorplasser/ Forelesningssaler 


Studentene ønsker grupperom for å kunne være sammen i lesegrupper i forbindelse med 


eksamenslesing. Vi har i utgangspunktet 7 grupperom disponible for studentene. Imidlertid 


har 4 av rommene fått endret bruk til kontor for klinikkpersonalet med det resultat at tilgangen 


for studentene er tatt bort. Som midlertidig løsning har studentene nå tilgang til 


møterommene i 3. og 4. etasje i studieintensive perioder for å kunne sitte sammen og lese til 


eksamen. Dette er ikke den beste løsningen og vi ønsker å kunne bygge ut grupperom ved 


siden av eksisterende.   


Spesialistutdannelsen er for de fleste et fulltidsstudium og utdannelsen inkluderer mye 


skrivearbeid knyttet til sensitivt pasientmateriale. De har per i dag kontorplass i åpent 


kontorlandskap – men har behov av fast kontorplass som kan låses av. Det diskuteres å 


avskille åpent kontorlandskap med glassvegg for å løse dette. Det er søkt 


Eiendomsavdelingen om tillatelse til dette uten foreløpig avklaring. 


Forelesningssalene 1. og 2. molar er avdelt med en skillevegg som kan åpnes ved behov. 


Skilleveggen må åpnes manuelt. Vi ønsker å gjøre åpning og lukking av skilleveggen 


motorisert fordi manuell åpning og lukking er svært krevende å håndtere. Saken er tatt via 


verneombudene. Eiendomsavdelingen har nå ute en anbudsrunde for motorisering av 


skillevegg. 


  


Undervisningsressurser 


Enkelte fagseksjoner har fortsatt problemer med å få full lærer bemanning. Dette gjelder 


spesielt Seksjon for endodonti, kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi og forebyggende 


tannhelse. Problemer med å bemanne med vitenskapelig personell knytter seg ofte til at det i 


utgangspunktet er få kvalifiserte kandidater å velge mellom og at IKO i tillegg må konkurrere 


med både private og offentlige aktører.  


Det er utfordringer knyttet til pasientrekruttering til både grunnutdanning og 


spesialistutdanning i odontologi. En har iverksatt tiltak på grunnutdanningen (reduksjon av 


honorartakster) som har gitt en viss positiv effekt, mens en arbeider videre med utfordringer 


knyttet til pasientrekruttering til visse disipliner i spesialistutdanningen.  


 


Mål for 2014 - Prioriterte områder innen utdanningsfeltet  


 


Studieutvalg 


IKO ønsker å fortsette arbeidet med å få etablert et studieutvalg som kan jobbe helhetlig med 


IKOs emneportefølje og løpende ta stilling til saker av driftsmessig karakter. Sammensetning 


og mandat er under utarbeidelse. 


 







 side 4 av 5 


 


 


 


   


Fortsatt fokus på frafall og tilhørighet for tannpleie bachelor og master odontologi 


studenter 


Det planlegges fortsatt fokus på frafallsproblematikk ved både odontologi og 


tannpleierstudiet. En sterkere tilhørighet til odontologi og odontologiske fagmiljøer vil kunne 


minske frafall tidlig i studiet. I arbeidet for å minske frafall fra tannpleierutdanningen vil 


forhåpentligvis den nå pågående revisjonen av studieplan for bachelorstudiet påvirke dette 


positivt. 


 


Fokus på e-læringstiltak 


IKO har mange gode e-læringstilbud som i lang tid har fungert som supplement til 


undervisningen. I 2014 kommer IKO å fortsette arbeidet med e-læringsporteføljen og virtuell 


ferdighetstrening planlegges på så vel ferdighetssenter som i studentklinikk. 


 


 


 


Oppfølging av studenter 


All klinisk undervisning er obligatorisk. Ett system for oppfølging av fravær på kliniske økter 


og seminar er derfor innført. Sammenhengen mellom fravær i klinikk og oppfølging av svake 


studenter vil som følge av dette kunne ses i sammenheng og dermed forbedres. 


 


 


Anne Åstrøm 


Instituttleder 


 


 


Innspill fra Programutvalg for odontologiske fag til fakultetets 
utdanningsmelding 2013 


 


PuO har hatt 5 møter i perioden, 3 i vårsemesteret og 2 i høstsemesteret.  


Vi henviser til rapport fra Institutt for klinisk odontologi, og slutter oss til denne. Vi vil tilføye 


noen punkt fra programutvalget, samt en beskrivelse av programsensors oppdrag.  


 


 Grunnet endring i arbeidstiden for teknisk ansatte (tannhelsesekretærer) ved 


Odontologisk klinikk høsten 2012, ble timeplanen for studentene endret. Den delen 


av mellomøkten, som inneholder undervisning (forelesninger og seminarer), ble kortet 


ned. . Studentene har fått gjeninnført 30 minutters lunsjpause, og undervisningen er 


redusert som følge av arbeidstidsreduksjonen. PuO finner ikke denne løsningen fullt 


ut akseptabel.  Dette er ikke en ordning som Institutt for klinisk odontologi og/eller 


Programutvalg for odontologiske fag har ønsket. Arbeidstidsordningen skal evalueres 


ved slutten av vårsemesteret 2014, En følger denne saken nøye i fortsettelsen. 


 


 Ved Klinisk institutt 2 har studieplanfestet laboratoriekurs for tannpleierstudentene i 


emnet TPBAMIKR ikke blitt gjennomført som planlagt, grunnet personalmangel. 


Programutvalget følger saken nøye og arbeider for at kurset allikevel skal bli 


gjennomført og at liknende nedskjæringer ikke vil skje i fremtiden.  
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 Arbeidet med ny studieplan for medisinstudiet er i full gang. I gruppen som arbeider 


med å planlegge første studieår er også odontologiske fag representert, med tanke 


på å ivareta odontologistudentene spesielt. PuO vil følge arbeidet nøye. 


 


 Studieplan bachelorprogrammet tannpleie. 


Programutvalg i odontologiske fag har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 


medlemmer fra IKO for å se på en mulig justering av studieplan for tannpleie. En 


viktig del av mandatet har vært å se på mulighetene for å effektivisere klinisk tjeneste, 


en annen er å se på muligheten for mer undervisning i utadrettet forebyggende og 


helsefremmende arbeid. IKO har i løpet av høsten 2013 hatt et godt samarbeid med 


underviser i det prekliniske emnet Kjemi-biokjemi for å se på mulige tiltak for å 


tilpasse undervisningen og dermed få ned strykprosent til eksamen. Forhåpentligvis 


vil dette sammen med endringene som kommer ut av arbeidet med justering av 


studieplan, gi seg positive utslag i form av redusert frafall fra utdannelsen. 


 


 Studieplan for kvalifiseringsprogrammet. 


 Kvalifiseringsprogrammet har vært drevet som et individtilpasset 1-års studium på 


oppdrag av Helsedirektoratet siden 1998.  Vi planlegger tiltak for å forbedre driften av 


programmet og etablere en mer strukturert studieplan frem mot nytt opptak vår 2015.  


 


 


Programsensors oppdrag i 2013: 


 


Programsensor Jan Olsson er oppnevnt til å fortsette sitt arbeid i neste periode, fra 2013 til 


2017. Programsensor har hatt to oppdrag i 2013: 


  


 Evaluering av vurderingsformene som brukes i klinisk og teoretisk undervisning i 


odontologistudiet og tannpleierstudiet. 


 Deltakelse i arbeidsgruppen som skal justere studieplanen for tannpleierstudiet.  


 


Programsensor har vært på to besøk ved Institutt for klinisk odontologi i forbindelse med 


arbeidet. Programsensors rapport vil foreligge i løpet av vårsemesteret. 


 


 


 


 


 


 


 


Morten E. Berge 


programleder 


 


 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Klinisk institutt 1 
 


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


Klinisk institutt 1 


Telefon  


Telefaks  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Haukeland 


universitetssykehus 


Bergen 


Saksbehandler 


Jorunn Skei 


55976054 


side 1 av 4 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


Utdanningsmelding 2013, Klinisk institutt 1 


 


Instituttet består av ti seksjoner. Disse omfatter fagene: 


ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesi og intensivmedisin, patologi, radiologi, nevrologi, 


nevrokirurgi, øre-nese-hals, psykiatri, oftamologi (øye), dermatologi (hud), gastroenterologi,  


gastrokirurgi, ernæring, nefrologi, nukleærmedisin, og legevaktsmedisin. 


 


Det er spesielt inn mot studieprogrammene ernæring og medisin at Klinisk institutt 1 gir 


undervisning.  


 
 


Oppfølging av prioriterte oppgaver i 2013.  


 


Prioriterte oppgaver fra 2012 har blitt fulgt opp i 2013 på følgende områder:  


 


 Felles eksamenskomiteer i kirurgi og indremedisin med Klinisk institutt 2  


De to eksamenskomiteene for avsluttende eksamen i kirurgi og indremedisin består i 


dag av ansatte fra begge institutt. Komiteen for kirurgi ledes av emneansvarlig Anne 


Berit Guttormsen og i indremedisin oppnevner emneansvarlig Eva Gerdts to ledere, 


som går på rundgang blant underviserne uavhengig om de er ansatt på K1, eller K2. 


 


 Ettermiddagsvisitter i kirurgiske disipliner.  


Studentvalueringene bærer ikke preg av at dette var et problem i 2013. 


 


 Todagerskurs i akutt og intensivmedisin 


Kurset ble gjennomført to ganger, og evalueringen av konseptet var positiv. En viss 


overlapping mot dels kurs i avansert gjenoppleving og katastrofekurset ble registrert, 


og skal løses i den nye studieplanen. 


 


 Studentevalueringer bør ikke være obligatoriske 


EUU vedtok i 2013 at ingen studentevalueringer skulle være obligatoriske for 


Referanse Dato 


2014/174-JOS 26.02.2014 


  


 


 



http://www.uib.no/klin1/forskning/forskergrupper/gastroenheten-ved-uib
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studentene. 


 


 Felles internettportal for helseutdanninger opprettet, med UiO som vert  


Harald Wiker på Klinisk institutt 2 er UiBs kontaktperson for den nye interfakultære 


portalen. 


 


 Mangel og vedlikehold av utstyr i og tilgang på undervisningsrom. 


Dette har vært meldt som problem fra så vel øye-avdelingen og i psykiatri, og mangel 


på vedlikehold fra patologi. Dette er ikke bedret i løpet av 2013.  


 


 Behov for redegjørelse mellom MOF og helseforetaket i hvilken grad sykehustilsatte 


kan og plikter å delta i studentundervisningen.  


Det ble i 2013 vedtatt å opprette et felles Utdanningsråd mellom UiB/MOF og Helse-


Bergen, med oppstart i 2014. Det forventes at avklaringer rundt undervisning fra 


sykehusansatt helsepersonell blant annet kan diskuteres der. 


 
 
Områder som har fått særlig fokus og oppfølging i 2013: 


 


 Fokus på kvalitet i undervisningen 


De to viktigste elementer er her resultat på eksamen, samt økt fokus på student-


evalueringene.  


Med unntak av øre/nese/ hals bruker fagområdene i medisinstudiet på K1 


dataprogrammet SurveyXact for å gjennomføre studentevalueringer. De fleste emner 


i medisinstudiet evalueres etter hver gang de er gjennomført. EUU har godkjent 


emnerapport i psykiatri og kirurgi, men kun psykiatri ble lastet opp i 


Studiekvalitetsbasen i 2013.  


Emnene i ernæring blir evaluert cirka hver annen gang de blir holdt, noe som er 


innenfor kravet til UiB om at emnene skal evalueres hvert tredje år/ hver tredje gang 


det blir undervist. Ingen av ernæringsemnene er enda lastet opp i 


Studiekvalitetsbasen til UiB.   


 


 Høring til makroplan for ny studieplan i medisin 


Høringsforslaget ble behandlet i ledergruppen og i EUU på K1. Alle seksjonene 


leverte svar på høringen og en felles høring basert på disse ble sendt innen 


høringsfristen. Seksjonenes bidrag ble sendt inn som vedlegg til hoveddokumentet. 


 


 Eksamens og sensorkomité for masteroppgaver i klinisk og human ernæring 


Forslaget til EUU var at komiteen skulle bestå av Trygve Hausken, Jutta Dierkes, 


Mette Morken, eller Berit Falk Risvold og Anders B. Kulseng. Komiteen vil være aktiv 


inn mot neste mastereksamens-periode, vår 2014. 


 


 Rapport for ferdighetstrening i medisinstudiet 


K1 leverte en oversikt over hvilke ferdigheter studentene måtte beherske og hvilke de 


må kjenne til, og om ferdighetene bør kunne trenges på Ferdighetssenteret. 


 


 AKU101 Akuttmedisin I, for førsteårsstudentene. Pilotprosjekt under planlegging. 


November 2013 ble det sendt ut forespørsel til programutvalgene i ernæring, farmasi, 


odontologi og medisin, samt til instituttene der disse programmene følger emner i 


første semester, om de ønsket å tilby studentene et intensivt ukeskurs i akuttmedisin i 
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løpet at første måned av studiet.  


 


 Studieprogrammene i ernæring; ressursmangel, antall fullfinansierte studieplasser, 


emneansvarlig / fagmiljø, plassering av emneansvar på K1/K2. 


Flere hendelser avdekket behovet for ressurser inn mot studieprogrammene i 


ernæring.  


 


 


Spesielt vil K1 trekke frem følgende resultater oppnådd i 2013: 


  


 Tildeling av midler til e-læringstiltak innen «Very Basic» og RABILDA 


 SurveyXact- dataprogram for studentevalueringer 


 Arbeid med å få pensum-/ litteraturlister på nett 


 Felles studieadministrasjon har fått flere harmoniserte rutiner og prosedyrer og 


opptrer og jobber i økende grad som en enhet. 


 Opprettet felles eksamensutvalg (fra K1 og K2) i indremedisin og kirurgi 


 Nyoppnevnt emneansvarlig i kirurgi på tvers av K1 og K2 (Prof. Anne Berit 


Guttormsen) 


 
 


Mål for 2014 


 


I inneværende år ønsker K1 å prioritere følgende områder innen undervisning og utdanning: 


 Ny studieplan i medisin og innspill til denne. I prosjektgruppen for ny studieplan er 


Hans Flaatten representert fra K1. 


 Få på plass robust organisering av ernæringsstudiene-> ressurser både økonomisk 


og på personal/undervisning. Vi må få klarhet over antall finansierte studieplasser, 


intern og ekstern ressursallokering samt administrative forhold innen K1. EUU vil 


foreslå at det opprettes en gruppe som kan evaluere alle sider ved 


ernæringsstudiene, og legge dette frem for instituttet/fakultetet før sommeren.  


 Kartlegge pedagogisk skolering av undervisere, utrede muligheter for kursing av 


undervisere, spesielt i bruk av digitale verktøy og alternativ undervisningsmetodikk. 


Utvikle samarbeid med ny pedagogisk rådgiver som er under tilsetting på fakultetet 


 Lage handlingsplan/ prosedyre for oppfølging av studentevalueringer, samt 


rulleringsplan for emnerapporter som skal presenteres i EUU, etter kravet hver 3. 


gang emnet holdes.  


En viktig del av det å få opp svarprosenten på studentevalueringene blir å stimulere 


studentene til økt deltakelse, gjennom å bli motivert av emneansvarlig. Det ønskes 


også å se på om midtveisevaluering, gjerne muntlig med kullet, av de store terminene 


(kirurgi og patologi) bør gjennomføres. 


 Følge opp planlegging og utforming av ferdighetssenteret sammen med K2.  


EUU ønsker en representant fra K1 inn i (ett av?) utvalg som ser på utforming av 


senteret. 


 Følge opp bruk av helsepersonell i undervisning i henhold til «Haukelandsavtalen» 


 Prosedyre på K1 om sensorplikt på bachelor-, master,- og særoppgaver. Vi foreslår 


også at det lages en samlet oversikt over bachelor,- master-, og særoppgaver med 


tilhørende veiledere og sensorer fra K1 som kan vedlegges utdanningsmeldingen 


hvert år. 


 Omlegging av 4. kirurgiske blokk (etter tilbakemeldinger fra studentene) 
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 Rom og utstyr: Flere grupperom til psykiatriundervisning, oppgradering og vedlikehold 


av undervisningsutstyr øye (auditorium) og patologi, samt behov 


forundersøkelsesbenker for undervisning i undersøkelsesteknikk i ortopedi.  


 Legge til rette for forskerlinjen, med aktiv rekruttering av studenter og stimulering til 


videre PhD. 


 Internasjonalisering med aktiv utveksling av studenter og lærere. 


 Undervisningsdag for undervisere på K1 14. Eller 21.mai 2014. 


 


Utfordringer og risikovurdering med tanke på måloppnåelse 


 


 Instruks for emne-ansvarlig må på plass for å sikre hensiktsmessig arbeidsfordeling 
mellom studieadministrasjon og emne-ansvarlig/fagansvarlige 


 Studieadministrasjon/faglig administrasjon av emner som har forelesere fra flere 
institutt 


 Samarbeidende sykehus 
 Dataprogrammet som i dag benyttes for å registrere undervisning bør 


endres/oppgraderes. 


 


 


 


Hans Flaatten 


studieleder 


Klinisk institutt 1 Siri Smith-Giske 


 seniorkonsulent 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Klinisk institutt 2 
 


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


Klinisk institutt 2 


Telefon  


Telefaks  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Jonas Lies vei 79 


Bergen 


Saksbehandler 


Siri Smith-Giske 


55586342 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


Utdanningsmelding 2013, innspill fra Klinisk institutt 2 


 


Overordnede undervisningsmål for klinisk institutt 2 er: 
«Klinisk institutt 2 skal i løpet av hele perioden aktivt forberede seg til å 
implementere ny studieplan for medisinerstudiet og utarbeide mer 
studentaktiviserende undervisning slik som  
e- læringsprogrammer, og smågruppeundervisning. 
Instituttet vil også styrke det regionale undervisningssamarbeidet og utarbeide 
en handlingsplan for internasjonal utveksling av undervisere og 
undervisningsopplegg».  
(Strategiplan 2013-2015 for Klinisk institutt 2) 
 


Etablering av fagområder ved K2 


 
Det er i 2013 etablert 8 fagområder på Klinisk institutt 2 (K2), og det er utpekt ledere 
av disse fagområdene som er ansvarlige for undervisningen som blir gitt ved 
instituttet. 
Følgende fagområder er:  


 Kar/thorax/hjerte  


 Infeksjon/mikrobiologi/rheumatologi/immunologi 


 Lunge/geriatri/Haraldsplass 


 Gynekologi/obstetrikk/pediatri 


 Farmakologi/farmasi 


 Endokrinologi/endokirurgi/klinisk biokjemi 


 Hematologi/onkologi 


 Medisinsk genetikk 
 
For å fokusere på viktigheten av undervisning ved K2 er de syv fagområdelederene 
den utvidede ledergruppen til instituttleder. Disse har ansvar for å følge opp 


Referanse Dato 


2014/174-SISM 14.02.2014 
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undervisningsarbeidet i fagområdet og emneansvarlige rapporterer til 
fagområdeleder. 


 


Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2012 
 


 Eksamens- og undervisningsutvalget (EUU) ble etablert ved K2 i starten av 
vårsemesteret. Utvalget har leder, referent og eget mandat på K2. Hvert 
fagområde har 1 representant i EUU.  
 


 Gjennomgang av emnerapporter i eksamens og undervisningsutvalget og 
opplasting av disse i Studiekvalitetsbasen til UiB 
Innført fast rutine på møtene i EUU at emnerapporter gjennomført siste 
semester presenteres av emneansvarlig, og lastes deretter opp i 
Studiekvalitetsbasen. 
 


 Oppstart av engelsk språklig undervisning i Kvinne/barn semesteret ble innført 
fra høstsemester 2013. Fem studenter gjennomførte dette semesteret, en av 
kandidatene strøk til eksamen. Det har vært mye motstand særlig blant 
undervisere i gynekologi/obstetrikk. Prosjektet har også vært for dårlig 
forankret i K2 undervisningsledelse.   
 


 Tildeling av prosjektmidler til e-læringstiltak ved MOF:  
E-læringskurs i elektrokardiografi (EKG) ved Ferdighetssenteret ble tildelt 
Klinisk institutt 2 
 


 SurveyXact- dataprogram for studentevalueringer 
I løpet av 2013 ble alle studentevalueringene lagt inn i spørreskjemavertøyet 
SurveyXact etter felles mal, men hver emneansvarlig utarbeidet spørsmålene 
de ville ha i evalueringen. Felles studieadministrasjon driftet prosjektet og 
studentevalueringer av alle K2-emnene ble gjennomført ved bruk av 
SurveyXact.  
 


 Litteraturlister på nett 
EUU vedtok at emneansvarlig opplyser studieadministrasjonen om endringer i 
listene i god tid før publiseringsfristene 1. juni og 1. desember, Hvis ingen 
informasjon mottas, så skal litteraturlistene legges ut uendret.  
 


 Felles studieadministrasjon er etablert med 7,5 årsverk som skal bistå 84 
emner. 


Planer og prioriteringer for 2014. 


 


Hovedmål og prioriteringer for K2 i 2014 er å fullføre de mål vi har satt i vår 
strategiplan for utdanning, samt å sluttføre de mål som ble satt for 2013, som enda 
ikke er fullført. 


 K2 skal etablere en ny, felles struktur for gjennomføring, monitorering, 
evaluering av undervisningen i alle emner der K2 har emneansvar. Tiltak som 
skal iverksettes for å oppnå dette målet er å utarbeide et mandat for de 
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emneansvarlige, revidere og standardisere web-basert 
undervisningsinformasjon, etablere fellessystemer for studentevaluering og 
oppstartsinformasjon. 
 


 Etablere et system som sikrer at underviserne våre har pedagogisk 
basiskompetanse. Her er det nedsatt et felles utvalg for HUS og MOF. 
Torbjørn Jonung er K2 representant i utvalget. Det skal utarbeides en 
handlingsplan for målrettet oppfølging av forelesere som over tid får 
evaluering. Disse mål og tiltak skal implementeres i møter og dialog med 
fagområdelederne. Det er ønskelig å utvikle nytt elektronisk verktøy for 
studentevaluering av undervisning som tillater umiddelbart og fortløpende 
evaluering. Dette er spilt inn til fakultetets studieledelse. Et slikt nytt verktøy vil 
være et sentralt i individuell oppfølging av undervisningskvalitet. 


 


 K2 skal ha fokus på undervisningskvalitet og har satt av en egen 
undervisningspris i årets budsjett på 50,000,- som skal deles ut til et fagmiljø 
som driver fremragende undervisning. 


 


 K2 bidrar med 2 representanter inn i prosjektgruppen for Ny studieplan for 
medisin. Dette blir et hovedområde for undervisningsarbeid i 2014. K2 ønsker 
å bruke mer studentaktive undervisningsformer som e-læring og 
smågruppeundervisning for å fremme studiekvalitet og sikre at den enkelte 
student blir sett. K2 vil også fokusere på å styrke det regionale 
undervisningssamarbeidet med de samarbeidende sykehus, Helse Bergen og 
kommunehelsetjenesten for å sikre tilgang til nye undervisningsarenaer og 
godt samarbeid om en helhetlig profesjonsutdanning. Dette er også viktig for å 
identifisere og følge opp studenter med faglige eller psykososiale problemer. 


Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2013 
 


Det er en utfordring at vi ikke har fått på plass et mandat for emneansvarlige ved 
MOF. K2 har etterlyst en overordnet prosess som skulle sikre større grad av 
harmonisering og kvalitet i de studieadministrative tjenestene, der det var en klar rolle 
- og arbeidsfordeling mellom de som har emneansvar og hva studieadministrasjonen 
på fakultet og institutt skal bidra med. En slik avklaring vil skape større grad av 
forutsigbarhet og kvalitet for læringsmiljøet ved MOF. K2 har nå nedsatt en egen 
arbeidsgruppe som skal utvikle fellesmandat for emneadministrasjon der 
rollefordeling og samarbeid mellom vitenskapelig og administrativt emneansvar er 
klart definer og satt inn i den studieadministrative organisering som er utviklet på K2.  


 


Ferdighetslaboratoriefasiliteter er for dårlig utviklet for medisinerstudentene. 
K2 har bidratt i komitearbeid for utvikling av oversikt over ferdigheter som skal 
trenes i profesjonsstudiet og hvor disse kan trenes. Helse Bergen bygger nytt 
ferdighetssenter hvor MOF kan leie seg inn. Dette vil kunne løse situasjonen 
fra høst 2014. 
 


Det er mangel på undervisere i klinisk farmasi. Det er stort behov for å få ansatt en 
farmasøyt i hovedstilling. Det er også behov for systemer som bedrer rekruttering til 
PhD studium blant farmasistudenter. K2 vil foreslå at MOF utreder mulighet for å 
opprette forskerlinje også for profesjonsstudiet farmasi. Dette bør gjøres i forbindelse 
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med det påbegynte arbeidet om ny studieplan. EUU har representant fra 
farmasiundervisere og studenter. Det er også etablert god dialog med leder for PUF i 
forbindelse med behov for revisjon av farmakologiundervisning for 
farmasistudentene.  


 


K2 har også emneansvar for farmakologi- og mikrobiologi og hygiene- undervisning 
som inngår i odontologiutdanning og tannpleieutdanningene. I forbindelse med 
tekniker-prosessen på K2 og den vanskelig økonomiske situasjon på K2 ble 
reduksjon av innleid timehjelp innført. Dette satte krav til endring av organisering av 
teknisk assistanse til laboratoriekurs innenfor disse emner. Prosessen medførte at 1 
emneansvarlig trakk seg like før kursstart. Samarbeid med studieadministrasjon på 
IKO har også ytterligere utfordret innføring av nye harmoniserte K2 rutiner for disse 
undervisningsemnene og arbeidsfordeling mellom kurstekniker og 
studieadministrasjon. Det er forventet at disse utfordringene vil være tilstede i 2014. 
Et godt samarbeid med PUO vil kunne bidra positivt til løsning. K2 vil ta initiativ til 
dette  


Planer for oppretting/nedlegging av studieprogram. 


 
To masteremner ønskes lagt ned i løpet av 2014; HUMIK301 Mikrobiologi til 
bakterier, protozoer og sopp, og HUVIR 301 Grunnkurs i virologi.  
HUMIK301 legges ned på grunn av at det er for få studenter som ønsker å ta emnet.  
HUVIR301 legges ned på grunn av at fagpersonene som foreleste i emnet har sluttet 
ved UiB. 


 


Vennlig hilsen 


 


 


Eva Gerdts 
studieleder Siri Smith-Giske 


 studiekoordinator K1/K2 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Telefon 55582086 


Telefaks 55589682 


post@mofa.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Armauer Hansens hus, 4. 


etg. Haukelandsveien 28 


Bergen 


Saksbehandler 


Guro Akre 


55582535 
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Innspill til utdanningsmelding 2013 fra Programutvalg for ernæring 


 


Programutvalget har ansvaret for tre studieprogram: Bachelorprogrammet i human ernæring, 


Masterprogrammet i klinisk ernæring og Masterprogrammet i human ernæring. 


Programutvalg for ernæring hadde i 2013 åtte møter og arrangerte i tillegg en dagssamling 


med emneansvarlige for emner på masternivå.  


 


Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak:  


Det ble arrangert en vellykket studietur for studentene på bachelorprogrammets andre år i 


mai 2013. Turen gikk til Sogn, med besøk hos ulike relevante bedrifter. Studentene satte stor 


pris på turen. Samarbeidsgruppen i klinisk ernæring (med støtte fra Mohn stiftelse) dekket 


mye av utgiftene, men dette er ikke en bærekraftig kilde (støtten vil gå ut om 2 år). 


Programutvalget håper at det fremover kan tildeles midler til denne typen aktivitet enten på 


fakultets- eller instituttnivå.  


Det ble også arrangert avslutningsseremoni for avgangskullene på begge 


masterprogrammene. Rektor Dag Rune Olson delte ut vitnemålene.  


 


Programevalueringer.  


Det ble ikke utført programevalueringer i 2013. Masterprogrammet i human ernæring ble 


evaluert i 2012. Det planlegges å evaluere både Bachelorprogrammet i human ernæring og 


Masterprogrammet i klinisk ernæring i løpet av 2014.   


 


Revisjon av studieplan/ semesterevalueringer 


Forbedringer av bachelorprogrammet har hatt stort fokus. Basert på bl.a. studentevalueringer 


og ny studieplan i medisin ble det vedtatt å endre første studieår på bachelorprogrammet. 


Emnet BIOBAS ble erstattet med tre andre emner, hvorav det ene var nytt, og har blitt 


utarbeidet i løpet av 2013. Studentene har nå meldt inn et ønske og behov for forkurs i 


biologi i første semester. Programutvalget jobber med å få til dette som en prøveordning for 


nye studenter høsten 2014. Første studieår skal evalueres samlet etter våren 2014.  


 


Referanse Dato 


2014/174-GURAK 03.03.2014 
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Programutvalget prioriterer semesterevalueringer der det er gjort endringer i studieløpet. Det 


ble gjennomført semesterevaluering av bachelorprogrammets sjette semester våren 2013, 


siden studieopplegget med separat bacheloroppgave og eget hospiteringsemne var nytt.  


Evalueringen viste et behov for å endre rekkefølgen på noen av emnene i tredje studieår, 


samt at det er ønskelig med mer praksis. Dette jobbes det videre med i 2014.  


 


Samarbeid med andre læresteder og internasjonalisering 


Det ble påbegynt et arbeid for å få tettere samarbeid med Universitetet i Oslo. På sikt er det 


tenkelig at det bør opprettes et profesjonsråd innen klinisk ernæring. Arbeidet fortsetter i 


2014. 


Det er også gjort mye for å få mer internasjonalisering innen ernæringsstudiene. Vi har 


jobbet mot å etablere nye Erasmus-avtaler med universiteter i hhv München og Athen. Vi har 


også hatt innreisende studenter fra Tyskland på både bachelor- og masternivå, og ser at det 


er stor interesse for å reise på utveksling blant våre egne studenter.  


 


Ressurssituasjon 


Programutvalget ønsker en faglig styrking av undervisningskreftene. Det er helt nødvendig 


med flere undervisnings- og forskningsstillinger tilknyttet ernæring, med fokus på 


næringsmiddelteknologi, ernæringsbiokjemi og klinisk ernæring.  


Tilgang til egne midler for å kunne støtte aktiviteter som studietur og sosiale arrangerementer 


er også ønskelig.  


 


 


Vennlig hilsen 


 


 


Jutta Dierkes  


Leder, Programutvalg for ernæring Guro Akre 


 Førstekonsulent  


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Telefon 55582086 


Telefaks 55589682 


post@mofa.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Armauer Hansens Hus, 


Haukelandsveien 28 


Bergen 


Saksbehandler 


Marte Nørve Årvik 


55586358 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


Innspill til utdanningsmeldingen 2013 - Programutvalg for farmasi 
(PUF) 


Programutvalg for farmasi har hatt 4 møter i 2013 og har hatt følgende fokusområder: 


 


NOKUT-evaluering av kvalitetssikringssystemet på Universitetet i Bergen 
NOKUT ønsket å se på kvalitetssikringssystemene til UiB og de ønsket å se på et tverrfakultært 
studieprogram og forskerutdanningen. Integrert masterprogram i farmasi ble valgt av ledelsen ved 
UiB. Studenter, emneansvarlige, representanter fra programutvalget i farmasi, representanter fra 
styringsgruppe ved Senter for farmasi hadde møter med NOKUT komiteen i september 2013. 
Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen ble godkjent av NOKUT i 
rapport datert 13.2.2014. 
 


Nasjonalt arbeid 3+2 
En arbeidsgruppe oppnevnt av profesjonsrådet i farmasi har i 2013 jobbet med å lage 
læringsutbyttebeskrivelser for bachelorgrad og mastergrad, jobbet med opptakskrav til de to 
gradene, pluss lage en studiepoengoversikt for de ulike fagområdene i programmene, hvor også 
praksis er fordelt mellom BA (4 måneder) og MA (2 måneder) og omfang av masteroppgaven er 
bestemt. PUF-leder Lone Holst var medlem av arbeidsgruppen. 


 


10-års jubileum farmasi  
2013 var det 10 år siden vi tok opp de første studentene til Integrert masterprogram i farmasi og 
dette ønsket vi å feire. Vi ønsket å fokusere på historien bak etableringen av masterprogrammet, 
hvilke tanker vi har for studieprogrammet videre, samt å fokusere på farmasøytisk forskning og 
utdanning ved Universitetet i Bergen. Jubileumsseminaret ble holdt 14. februar 2014. 


 


Intern veiledning på masteroppgave 
Flere masterstudenter velger å gjennomføre masteroppgaven sin utenfor UiB med ekstern 
hovedveileder. Samtidig har de også en intern veileder ved Universitetet i Bergen.  Det er viktig at 
intern veileder følger opp studentens arbeid og har veiledninger med studenten, også på en eksternt 
gjennomført oppgave. I noen tilfeller har dette ikke vært gjennomført tilfredsstillende.  PUF ønsker å 
ha nye retningslinjer for interne veiledere ferdig til høsten 2014. 


 


Referanse Dato 


2014/174-MAÅ 28.02.2014 
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Oppfølging av emne- og semesterevaluering: 
Høsten 2012 ble 3. semester av farmasistudie evaluert sammen med emneevaluering av FARM150, 
biokjemi, og det kom frem av evalueringen at semesteret ikke var godt nok tilrettelagt for å bruke 
like mye ressurser til hver av de 10 stp. emnene. FARM131, organisk syntese og analyse, tar 
tilsynelatende uforholdsmessig mye tid og at dette kan ha gått utover emnet FARM150 hvor 
resultatene var dårligst noen gang. PUF har i 2013 vært i dialog med kjemisk institutt for å finne en 
løsning på situasjonen. Endringer i gjennomføring av FARM150 har ført til forbedringer, men PUF er 
fremdeles av den overbevisning at FARM131 tar uforholdsmessig mye tid for et 10-stp emne og at 
lab-journaler bør være formativ vurdering, ikke summativ (altså ikke med karakterer). 
 


Farmakologiundervisningen har lenge vært en sak for PUF pga. kritiske tilbakemeldinger fra 
studentene. Saken følges nå i tillegg opp av EUU ved K2. PUF venter i øyeblikket på tilbakemeldinger 
om hvilke foreslåtte forbedringer som faktisk er gjennomført. 


 


Internasjonalisering 
Ny Erasmusavtale er opprettet med University of East Anglia (UEA), i første omgang med tanke på å 
utveksle studenter som kan skrive deler/hele masteroppgaven sin ved UEA/UiB. UiB har i 2013 hatt 
besøk av Daisy Volmer fra University of Tartu, hvor vi har Erasmusavtale. Ved Tartu er det også 
mulighet for utveksling innen masterprosjekter som vi samarbeider om. PUF har valgt ny 
internasjonaliseringskoordinator: Bengt Erik Haug 


 


 


Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 2013. 
PUF har gjennomført et emneansvarligseminar hvor formålet var å avdekke overlapp mellom fag, 
hva som bør inn i grunnleggende emner i forhold til behov i videregående emner, og hvordan vi best 
får et sammenhengende farmasistudium hvor emnene bygger på hverandre uten unødige 
gjentakelser. I tillegg ønsket vi å se på om noen semester har en uforholdsmessig stor 
studiebelastning i forhold til de andre.  


 


Farmasistudentene tar en del emner ved Kjemisk institutt 1.-2. studieår og benytter lesesal på 
Realfagsbygget. I ledd av renovering på Realfagsbygget ble lesesalene til farmasistudentene stengt 
og en ny lesesal med 25-30 plasser gjort tilgjengelig for dem. Før hadde de egne/faste plasser, på den 
nye lesesalen har de det ikke. Studentene ble informert gjennom hele byggeprosessen og de tok i 
bruk den nye lesesalen i august/september 2013.  
 


 


Hvilke programevalueringer som er gjort i 2013 og planer for 2014.  


Det er ikke utført programevaluering av Integrert masterprogram i farmasi i 2013. Programsensor 
skal ta utgangspunkt i arbeidet vi gjorde i emneansvarligseminaret høsten 2013 og jobbe videre med 
dette med tanke på en programevaluering i løpet av 2014. Programevalueringen må også sees i 
sammenheng med arbeidet med ny studieplan i farmasi. 


 


 


Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014 


Arbeidsgruppe jobber med ny studieplan i farmasi, 3+2. 
En arbeidsgruppe skal utarbeide forslag til en ny studieplan for farmasistudiet ved Universitetet i 
Bergen. Planen skal tilfredsstille de nasjonale retningslinjene som Profesjonsrådet har vedtatt og EU-
krav til farmasiutdanning. I størst mulig grad skal den nye studieplanen være basert på emner som i 
dag inngår i farmasistudiet. Studiet skal planlegges med en kapasitet på minst 35 studenter, og 
gruppen må bl.a. ta stilling til om det trengs ytterligere ressurser tilført studiet for å gjennomføre 
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dette. Arbeidsgruppen skal under arbeidet hente inn uttalelser fra berørte institutter, fra 
praksisfeltet og fra tidligere og nåværende studenter. Gruppen rapporterer løpende til 
Programutvalg for farmasi og til visedekanene for utdanning ved MOF og MN. Status for arbeidet skal 
legges frem for Styringsgruppen for senter for farmasi to ganger i løpet av prosjektperioden.  


 


Etablering av galenisk farmasi ved UiB 
Det er blitt ansatt en ny professor i galenisk farmasi, Emmet Mc Cormack, som skal jobbe med 
etableringen av galenisk farmasi ved Universitetet i Bergen. Emnet er tidligere blitt undervist ved 
University of East Anglia, men skal fra høsten 2015 undervises ved UiB. UiB, ved K2, har vært i dialog 
med sykehusapotekene i forhold til lokaler og undervisningsressurser. Som et ledd i denne 
satsningen er det også ansatt en førsteamanuensis, Wei Wang, i farmasøytisk fysikalsk kjemi. Dette 
emnet legger grunnlaget for bl.a. galenisk farmasi. 


 


Etablering av klinisk farmasi ved UiB 


Klinisk farmasi undervises nå ved UEA slik som Galenisk farmasi. Fra høsten 2015 må også dette 
emnet tilbys ved UiB. Det foreligger et forslag om at det kan gjennomføres som samarbeid mellom 
Farmakologi, RELIS, Sykehusapoteket og Samfunnsfarmasi. Forslag til læringsutbyttebeskrivelser 
utarbeides i løpet av våren. Rekruttering av en farmasøyt til farmakologiundervisningen er helt 
essensielt for det videre arbeid med emnet. 


 


PUF skal gjennomføre en programevaluering i 2014, basert på emneansvarligseminar og bidrag fra 
programsensor.  


 


 


Ansettelser: 
Emmet Mc Cormack er ansatt som professor i galeniske farmasi tilknyttet Senter for farmasi med 
arbeidssted Klinisk institutt 2. 
Wei Wang ble ansatt som førsteamanuensis i farmasøytisk fysikalsk kjemi ved Senter for farmasi med 
arbeidssted Kjemisk institutt. Wei Wang starter 15. februar 2014. 
Reidun L. S. Kjome er ansatt i en 50 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsfarmasi. Vi ønsker at 
stillingen kan bli 100 % om 2 år når hun ikke lenger er 50 % postdoktor. 


 


Nye medlemmer i PUF høsten 2013: 
Emmet McCormack kom inn som nytt medlem fra K2, Svein Haavik representerer nå Senter for 
farmasi. Leiv Sydnes, Hans Rene Bjørsvik og Øyvind Moksnes Andersen fra Kjemisk institutt går ut, og 
inn kommer Torgils Fossen, Bengt Erik Haug og Harald Høiland. 
Ny programsensor fra januar 2013: Jo Klaveness fra Universitetet i Oslo. 


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Lone Holst 


Programutvalgsleder Marte Nørve Årvik 


 Førstekonsulent 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 


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


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin 


Telefon  


Telefaks  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Kalfarveien 31 


Bergen 


Saksbehandler 


Randi May Oen 


55586199 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


Innspill til utdanningsmelding 2013 fra PU helsefag 


 


Utvalgets arbeid, hvordan de enkelte studieprogrammene har vært gjennomført 


i 2013, samt planer for 2014 


Programutvalg for helsefag har hatt 6 møter i 2013 med jevnt god oppslutning fra 


medlemmene. Det har vært skifte i programutvalgsleder da Alice Kvåle overtok 


høsten 2013 etter mangeårig leder Målfrid Råheim. Høsten 2013 har det vært 


gjennomført ekstra samlinger med studieretningene som skulle ha 


programevaluering og et felles fagseminar. Det er god kontakt med programsensor 


som også har deltatt på flere av møtene. 


PU har hatt mye oppmerksomhet på emnene som er felles for studieretningene både 


på innhold (se eget kapittel) og på når disse bør komme i studieløpet. Per i dag ligger 


de på høsten. Ulike modeller har vært diskutert, men det synes vanskelig å endre 


uten at det skaper for store problemer for enkelte av studieretningene. Disse emnene 


tilbys også til logopedi og helsefremmende arbeid, studieprogram ved Det 


psykologiske fakultet. Emnene blir derfor liggende på høsten også for 2014. 


Oppfølging og diskusjoner rundt innhold vil bli fulgt opp av emneansvarlig og 


lærergruppen på det enkelte emnet. 


De fagspesifikke emnene tilhørere de ulike faggruppene på IGS og følges opp her. 


PU vurderer det slik at det gjøres mye godt arbeid med kvalitet og oppfølging på 


enkeltemner.  Utfordringen er innenfor RAB-fagene, der vi bare har et tilbud innen 


yrkesmedisin ved IGS. Ut over det må studentene ta emner ved andre institutt og ved 


andre institusjoner. For 2014 vil det ikke bli tilbud fagspesifikke emner i yrkesmedisin 


(tilbud annethvert år).  
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Masteroppgaveemnene er ikke tydelige nok som emner på alle studieretningene. En 


del aktiviteter som seminarer og fag- og oppgavepresentasjoner kan knyttes til disse. 


Slike fellessamlinger på studieretningene kan styrke læringsmiljøet og må 


synliggjøres. 


Veiledningssituasjonen er tilfredsstillende for alle studieretninger både innad i 


fagmiljøene, og også i noen grad på tvers av tradisjonelle veiledningsmiljøer. Det 


siste kan utvikles videre. Unntaket er for RAB-fag der det er liten 


veiledningskapasitet, særlig for radiografer. Det er stadig pågående samtaler for å få 


mer på plass her. Men dersom arbeidet ikke fører fram, går det sannsynligvis mot en 


avvikling av tilbudet til radiografer. 


PU har vedtatt en plan for emne- og programrapporteringer for å følge opp 


kvalitetsarbeidet i henhold til Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia. 


Rapportene publiseres i Studiekvalitetsbasen. 


 


Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 


2013  


Det har i perioden vært mye oppmerksomhet rundt emnene HEL310, HEL320A og 


HELSTA som er felles for de fleste studieretningene i programmet. Sammenhengen 


mellom læringsutbyttet studentene skal få og de forelesninger, litteratur, obligatorisk 


aktivitet og vurderingsformer en tilbyr, har hatt mye oppmerksomhet. En omlegging i 


vurderingsform (og obligatoriske oppgaver) i HEL320A førte til at enkelte 


metoderetninger kunne velges bort. Programutvalget er delt i synet på viktigheten av 


dette, men læringsutbyttet beskriver at studentene skal kunne gjøre greie for 


metodologisk forankring som ulike typer forskningstilnærminger og -design er knyttet 


til.  Det blir derfor viktig å sluttføre diskusjonene og enten endre beskrivelsene eller 


undervisningstilbudet, slik at vi sikrer samsvar mellom læringsutbytte og de 


undervisnings- og vurderingsformer som vedtas for emnet. Programsensor har også 


påpekt dette, både i møter og i sin rapport. 


 


Statistikk ble dette året tatt ut som et eget emne, undervist på engelsk og tilbud alle 


masterstudenter ved MOF. I utgangspunktet oppleves statistikk som vanskelig for en 


del av studentene. At det ble undervist på engelsk og for en større og svært 


heterogen gruppe, var ikke udelt positivt. Det kan likevel ha positive kvaliteter som 


treffpunkt med andre studentgruppe, ikke minst de internasjonale studentene. Dette 


må vurderes videre i 2014. 


 


Hvilke programevalueringer som er gjort i 2013 og planer for 2014. 


Det har vært gjennomført programevaluering for 3 av studieretningene: 


fysioterapivitenskap, RAB-fag og sykepleievitenskap. Programrapporter er skrevet og 


blir lagt i studiekvalitetsbasen.  
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PU har vedtatt en plan for emne- og programrapportering. I 2014 er det genetisk 


veiledning og manuellterapi som skal evalueres. 


 


Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014. 


Sikre samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelse og undervisningstilbud innad i 


emner og innad i studieprogram. 


 


Følge opp plan for emne- og programrapportering. 


 


Få en avklaring på tilbudet til radiografer på RAB-fag. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Alice Kvåle 


PU leder Randi May Oen 


 studiekoordinator 
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Innspill til utdanningsmelding 2013 fra PU helseledelse, 
kvalitetsforbedring og helseøkonomi 


 


Utvalgets arbeid, hvordan de enkelte studieprogrammene har vært gjennomført 


i 2013, samt planer for 2014 


Programutvalg for helsefag har hatt 3 møter i 2013 med jevnt god oppslutning fra 


medlemmene. Det har vært skifte i programutvalgsleder da Aslak Aslaksen overtok 


høsten 2013 for Kjell Haug som gikk ut i forskningstermin.  


Det er god kontakt med programsensor Olaf Åsland, som også har deltatt på noen av 
samlingene. PU-leder Kjell Haug og programsensor ble fra starten av enig om at 
programsensors arbeid skulle legges opp slik at i 2012 skulle Helseledelse evalueres 
og rapporteres, i 2013 Kvalitetsforbedring og i 2014 Helseøkonomi.  PU behandlet 
rapporten for Helseledelse på sitt møte 5. mars 2013 og emneansvarlig følger opp 
dette arbeidet videre.  
 
PU har også en plan for emnerapporteringer for å følge opp kvalitetsarbeidet i 


henhold til Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia. Rapportene publiseres i 


Studiekvalitetsbasen. 


 


EVU emnene ble i 2013 flyttet over fra SEVU til aktuelle institutter og emnene i den 


erfaringsbaserte masteren administreres nå fra Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin. Administrativ koordinator ble også overført til instituttet og 


vitenskapelig personale er tilsatt/i ferd med å tilsettes ved instituttet. Erfaringen så 


langt tilsier at det er fordeler med å få en fast forankring inn i et fagmiljø. Planene for 


2014 er å utvikle dette videre ved å dra nytte av det gode utdannings- og 


forskningsmiljøet som er ved IGS og integrere EVU-virksomheten i ordinære 


virksomhet. 
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Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 


2013  


PU har hatt mye oppmerksomhet på revisjon av emnebeskrivelsene og særlig 


beskrivelse av læringsutbyttet. 


Det er i 2013 skrevet emnerapport på emnet HEKVAL620 – Kvalitetsforbedring. 


Dette er lagt i Studiekvalitetsbasen 


 


Hvilke programevalueringer som er gjort i 2013 og planer for 2014. 


Det har ikke vært gjennomført programevaluering. Vi har heller ikke planlagt når dette 
skal gjøres, noe som må avklares i 2014. 
 
Det som er klart, er at programsensor i sitt arbeid planlegger en samlet rapport 
tilslutt, altså etter at Helseøkonomi er rapportert i 2014. 
 


Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014. 


Det er viktig å sikre at undervisningen er optimal mht. læring, og sikre samsvar 
mellom læringsutbyttebeskrivelse, undervisningstilbud og vurderingsformer innad i 
emner og innad i studieprogrammet.  
 


Alumniarbeidet vil også være et prioritert område i 2014. Studentene har behov for 
kontakt og faglig oppfølging. Dette kan skje ved årlige samlinger i samhandling med 
utviklingen av alumni-tilbud ved fakultetet. 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Aslak Aslaksen 


PU leder Randi May Oen 


 studiekoordinator 
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Innspill til utdanningsmelding 2013 fra PU Internasjonal helse og 
Oral sciences 


 


 


Utvalgets arbeid, hvordan de enkelte studieprogrammene har vært gjennomført 
i 2013, samt planer for 2014 


Programutvalg for Internasjonal helse og Oral sciences (PU) har hatt 5 møter i 2013 
med jevnt god oppslutning fra medlemmene. Programutvalgsleder Jan Van den 
Broeck ble syk våren 2013, og først overtok Thorkild Tylleskär og deretter Sven 
Gudmund Hinderaker ledelsen i korte perioder. Ny leder for Senter for internasjonal 
helse Bente E. Moen tiltrådte høsten 2013, og overtok da lederansvar for PU.  
 


Høstens emner er for det meste obligatoriske og først og fremt et tilbud til 
masterstudentene på programmene. Vårkursene derimot er valgemner og de fleste 
er godkjente TropEd-kurs. Mange av disse har god deltaking av internasjonale 
studenter gjennom Troped-nettverket samt at noen også har deltakere fra Erasmus, 
andre studieprogram ved UiB og fra andre institusjoner i Norge. Emnene sammen 
med en masteroppave (20 stp) kan også inngå i en Erasmus Mundus grad og tre 
studenter ble uteksaminert med denne fra SiH i 2013.   
 


Det har vært avholdt Annual Education Day både i vår- og etter høstsemesteret. Alle 
undervisere, studieadministrasjon og studentrepresentanter inviteres til seminarene, 
som er en viktig møteplass med fokus på all vår undervisning. Tema på seminarene 
har vært evaluering og gjennomgang av siste semesters undervisning og planlegging 
av kommende semestre. I vårseminaret var det også fokus på digital undervisning 
(opptak av undervisning og tilgang til elektroniske artikler og e-bøker).  
 


Høsten 2013 ble Maria Emmelin oppnevnt som ny programsensor. Hun har lang 
erfaring med tilsvarende program i Sverige. Kontakten har vært god fra første dag, 
blant annet deltok hun på Annual Education Day både i vår og vinter med gode 
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kommentarer og bidrag til kritisk diskusjon av undervisningen.  
 


PU vedtok våren 2013 en plan for emnerapporteringer for å følge opp 
kvalitetsarbeidet i henhold til Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia. 
Rapportene publiseres i Studiekvalitetsbasen. På grunn av sykdom og 
forskningsterminer har planene ikke blitt fulgt opp helt som de skulle, men arbeidet 
med slike er i alle fall satt i gang. 
 


 


Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 
2013  
Det ble satset på et godt mottak og oppstart ved at det ble arrangert en guidet tur på 
Lepramuseet etterfulgt av en velkomstfest for studenter og ansatte tidlig i semesteret. 
Dette er en fin tradisjon for å etablere kontakt. 
Masterstudentene er også relativt godt integrert i forskningsmiljøet på SiH, noe som 
er en styrke.  
 


I kurset om Reproduktiv helse ble det høsten 2013 gjennomførte en studietur/dagstur 
for de nye masterstudentene (ca. 12) sammen med medisinerstudentene i Global 
helse (ca. 18) til Stavanger (SAFER- Stavanger Acute medicine Fondation for 
Education and Reseach). Tre av professorene fra SIH deltok, og både de og 
studentene var begeistret for denne turen, som var nyttig både faglig og sosialt. 
 


Situasjonen dette året har vært noe spesiell med flere sentrale lærere i 
forskningstermin og sykdom blant lærere. Fokuset har derfor vært å få gjennomført 
alle emnene, noe som gikk fint fordi mange av de ansatte på SIH strakk seg langt og 
trådte til på kort varsel når det trengtes.  
Følgelig har noe mindre oppmerksomhet vært rettet mot ekstra utvikling av 
studiekvalitet- og læringsmiljø høsten 2013.  
 


Nytt i 2013 var at Statistikkundervisningen ble tatt ut som et eget emne, undervist på 
engelsk som et felles tilbud til alle masterstudenter ved MOF (ca. 80-100). I 
utgangspunktet oppleves statistikk som vanskelig for en del av studentene. At det ble 
undervist på engelsk og for en større og svært heterogen gruppe, var ikke udelt 
positivt. Undervisningen var spredt fra august til november. For de internasjonale 
studentene kom det en del klager underveis, undervisningen ble vurdert som for lite 
omfattende og det ble derfor lagt inn en ekstra uke med statistikk i desember. Denne 
uka ble godt evaluert. 
Et slikt fellesemne kan likevel ha positive kvaliteter ikke minst som treffpunkt med 
andre studentgrupper. Undervisningen i statistikk ble evaluert nøye og diskutert på 
Annual Education Day med de som hadde deltatt i denne. Denne undervisningen må 
utvikles videre og vurderes i dialog med de ulike programområdene i 2014. 
 


Hvilke programevalueringer som er gjort i 2013 og planer for 2014. 
Det har ikke vært gjennomført programevaluering av de to programmene. Vi har 
heller ikke planlagt når dette skal gjøres, noe som må avklares i 2014. 
 
Erasmus Mundus graden og TropEd 
Det ble besluttet i 2013 at deltaking i Erasmus Mundus graden vil bli avviklet fra 
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2015. Den samme beslutningen er tatt av de fleste andre land som har deltatt i dette 
undervisningssamarbeidet, vesentlig pga. manglende økonomi i systemet og høy 
grad av administrativt arbeid tilknyttet gjennomføring av graden. Diskusjon og 
avgjørelser i denne saken er ført av den europeiske samarbeidsgruppen via e-post 
og Skype-samtaler. Bente E. Moen og Therese Istad. 
Når det gjelder TropEd-nettverket, så fortsetter SIH å være en del av dette, med 
samarbeid om utveksling av studenter på kurs. 
 


 


Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014. 
Det vil i 2014 bli en omfattende gjennomgang av emne- og programporteføljen. Ny 
leder har allerede startet dette arbeidet. Det er for mange emnetilbud i forhold til 
ressurser og studenttilgangen. Både struktur, innhold, omfang og frekvens på 
emnene vil bli diskutert. Det er viktig å sikre at undervisningen er optimal mht. læring, 
med vekt på å vurdere grad av aktivisering av studentene. 
Det er alt bestemt at de fire emnene innen yrkeshygiene (ca 5 deltakere pr emne) vil 
bli tilbudt bare annethvert år fra våren 2014, og strukturen på denne undervisningen 
vil bli særskilt evaluert i 2014.  
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Bente Elisabeth Moen 


PU leder Randi May Oen 


 studiekoordinator 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Til utdanningsmeldingen 2013 


 


Programutvalg for legers videre- og etterutdanning 


Programutvalg for legers videre- og etterutdanning ble startet opp i 2012. På grunn av endring av 


instituttstrukturen ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet, ble programutvalgets 


sammensetning endret. Programutvalg med ny sammensetning har hatt ett møte i 2013.  


I 2013 arrangerte Kontor for legers videre- og etterutdanning 74 kurs og det var totalt 2580 deltakere 


på disse kursene. Det er et vedvarende problem at mange påmeldte ikke møter på kursene slik at vi 


burde ha flere kursdeltagere for å fylle kapasiteten. 


Programutvalg for Legers videre- og etterutdanning er i dag organisert under Kontor for legers 


videre- og etterutdanning som drives av UiB og Den norske legeforeningen sammen. Lærekreftene er 


dels leger ved sykehusene og ansatte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Organiseringen av 


spesialistutdanningen for leger og hele spesialiststrukturen står foran en omstrukturering. Det er 


uklart hva myndighetene vil lande på, men det vil vel bli en ansvarsdeling mellom helseforetak og 


medisinske fakultet for denne utdanningen. Vi er også avhengige av rammene fra EU og 


Bolognaprosessen. EU legger føringer for hvilke krav som skal stilles for å kunne arbeide som lege, 


krav til spesialistgodkjenning og hva som eventuelt skal til for å opprettholde en spesialitet. 


Slik det er i dag, har ikke UiB hatt tilstrekkelig mulighet for en god nok kvalitetssikring av det faglige 


innholdet i det som tilbys i Legers videre- og etterutdanning. Dette er noe programutvalget vil jobbe 


videre med i 2014. 


Saker som har vært oppe til behandling i Programutvalget i 2013; 


- Konstituering av nytt PU 


- Gjennomgang av kursaktivitet og forsøk på å holde oversikt over hvilke kurs som arrangeres 


av de ulike instituttene ved UiB, og hvor mye ansatte ved fakultet bidrar i undervisningen 


- Informasjon om prosessen i Helsedirektoratet og universitetenes rolle i spesialistutdanningen 


- Programutvalget ønsker en mal for læringsutbyttebeskrivelse som letter de kursansvarliges 


arbeid med å lage gode læringsutbyttebeskrivelser for de enkelte kursene. 


- PU vil rette en henstilling til at alle spesialistkomiteer i fremtiden ser kritisk på 


læringsutbyttebeskrivelsen for de enkelte kurs som skal være obligatoriske for den aktuelle 


spesialitet. 


- PU ønsker at flest mulig kurs skal ha kursprøve. 
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Rapport fra Programutvalg for medisin (PUM) 2013 - innspill til 
utdanningsmeldingen for MOF 


Viser til brev av 07.01 der programutvalgene bes komme med innspill til utdanningsmeldingen for 


2013. Programutvalg for medisin (PUM) behandlet saken på møte 19.02.14 (sak 05/14) og her følger 


utvalgets innspill: 


 
Utvalgets arbeid i 2013 


Programutvalg for medisin (PUM) har i 2013 hatt 6 ordinære møter og 1 temamøte, og utvalgets 
arbeid kan i hovedsak deles i tre kategorier; 
 


1. Studieplanarbeid, inkl. videreutvikling av arbeidet med læringsutbytte  
2. Studentenes læringssituasjon/læringsmiljø   
3. Internasjonalisering   


Som oppfølging av tidligere arbeid med læringsutbyttebeskrivelser var det gjennom 2013 særlig 
tematikk om ferdigheter som ble sentralt for PUM; hvordan kliniske ferdigheter blir fulgt opp og 
kvalitetssikret på tvers av de ulike emnene i studieplanen. En arbeidsgruppe gjennomførte en første 
kartlegging av ferdigheter, og det har siden blitt drøftet ansvarsfordeling og ferdighetsnivå – i tillegg til 
organisering av trening på det fremtidige ferdighetssenteret. Saken ventes å bli ferdigstilt våren 2014, 
også koblet til et nasjonalt samarbeid. 
Parallelt med saken om kliniske ferdigheter har det også vært fulgt opp et arbeid med studieopplegg 
(læreplan) i akuttmedisin, men endelige avklaringer må bero i påvente av fremtidig ferdighetssenter og 
økonomiske rammer. 


 
Våren 2013 fikk utvalget presentert en rapport fra prosjektet “Test i undersøkelsesteknikk” ved 
Haraldsplass Diakonale sykehus (prosjekt gjennomført høsten 2012 som samarbeid mellom 
studentene og undervisningsansvarlige på HDS). PUM ønsket at tiltaket skulle inngå som en fast og 
obligatorisk del av studieplanen i regi av Klinisk institutt 2, da det ble sett å ha stor betydning for 
studentenes læringssituasjon. Det ble også anbefalt at tiltaket skulle videreutvikles for andre eller 
samme ferdigheter videre i studiet. 
 
PUM har også i 2013 jobbet med oppfølging av trivselsundersøkelsen som studentene gjennomførte i 
2012 (undersøkelse i regi av Mental helse-gruppen ved Medisinsk fagutvalg MFU); det ble i mars 2013 
nedsatt en profesjonalitetskomite som bl.a. skulle se på dette med opprettelse av mentorgrupper.  
Komiteen la frem sitt forslag i mars – med rapporten Dannelse til lege – og PUM vedtok opprettelse av 
et nytt undervisningsopplegg i pasientkontakt (PASKON1). Dette ble startet opp høsten 2013 som et 
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pilotprosjekt. Ordningen med mentorgrupper er for øvrig planlagt innført som en del av ny studieplan i 
medisin. 
 
Arbeidet i PUM har på flere områder blitt koblet tettere til prosjektet med ny studieplan i medisin.  
I slutten av vårsemesteret 2013 leverte Arbeidsgruppe 3 (representanter fra PUM) sine endelige 
anbefalinger til rapporten «Gi oss ansvar! Utredning om lærings- og vurderingsformer i ny studieplan i 
medisin» (desember 2012).  
Utvalget tok i løpet av året også initiativ til tettere undervisningssamarbeid mellom kirurgiske og 
indremedisinske fag, men instituttene har ønsket å avvente dette til ny studieplan er i gang.  
 
Innen internasjonalisering har utvalget i 2013 primært behandlet saker som omhandler 
rammebetingelsene for studentutveksling; nye kriterier for utplassering til Uganda, endret praksis for 
rangering av søkere til delstudier i utlandet og vedtak om vurderingsform på engelsk i kvinne-barn 
semesteret.  


 


Programevaluering 


Programsensor Charlotte Ringsted har i inneværende periode et mandat som er innrettet mot 
pedagogisk kompetanseutvikling av fakultetets faglig ansatte, basert på den spesialkompetansen hun 
har på det feltet. Hennes rapport for 2013 avspeiler dette mandatet, der hun kommenterer hvordan 
prosessen mot en ny studieplan i medisin ved fakultetet er gjennomført så langt. Hun ser utfordringer 
ved forankring og informasjonsflyt, og ser at det vil bli et betydelig arbeid med kvalifisering av 
lærerkrefter til ivaretakelse av undervisning og vurdering i et nytt studieopplegg. I dette arbeidet vil 
programsensor også videre måtte være en sentral rådgiver for fakultetet.  


For å øke kompetansen for læring og vurdering i studieplanarbeid arrangerte programutvalget i 
november 2013 et seminar for emneansvarlige og undervisere ved fakultetet. Programutvalget hadde 
invitert programsensor som innleder, og i tillegg hadde vi med Marjan Govaerts fra Maastricht 
University som ressurs i arbeidet.  
 
Utvalgets arbeid med kvalitetsutvikling av medisinstudiet har i 2013 skjedd i tett samspill med 
prosessen med ny studieplan, og dette vil også prege perioden fremover. Vurderinger som gjøres av 
opplegg i dagens studieplan vil veies opp mot retningen for en ny studieplan, og her vil drøftinger av 
læringsutbytte være viktig.  


 
Som tidligere planlagt hadde utvalget også i 2013 et blikk på den omfattende programevalueringen for 
medisin som ble foretatt i perioden 2008-2010 (sak 06/13), med gjennomgang av sluttrapporten som 
forelå i endelig versjon september 2011. Det er for hvert institutt beskrevet aktuelle punkter for 
oppfølging, både kortsiktige og langsiktige tiltak. Programutvalget ba instituttene se på rapporten og  
kommentere status for de aktuelle tiltakene.   


 
Prioriterte områder for 2014   


- Pedagogisk utviklingsarbeid i fagmiljøene, bl.a. i tilknytning til programsensors mandat 


- Profesjonsutviklende tiltak 


- Bidra til avklaringer av undervisningsopplegg i prosessen med nytt ferdighetssenter 


- Ivareta god dialog om undervisning med samarbeidende sykehus 


- Følge prosjektet med ny studieplan medisin 


 


Vennlig hilsen 


 


Arne Tjølsen 


Leder PUM Kristin Walter 


 Sekretær PUM 
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Innspill til utdanningsmelding 2013 fra PU medisinsk biologi 


 


Vi viser til brev datert 21. januar 2013, der institutter og programutvalg blir bedt om innspill til 


Utdanningsmelding for MOF 2012. Det bes konkret om å komme med innspill på følgende 


punkter: 


- Utvalgets arbeid i 2013 og planer for 2014 


- Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 2013. 


- Hvilke programevalueringer som er gjort i 2013 og planer for 2014.  


- Prioriterte områder innen utdanningsfeltet i 2014. 


 


I rapporten vår blir planer for 2014 fra punkt 1, planer for 2014 fra punkt 3 og prioriterte 


områder innen utdanningsfeltet i 2014 (punkt 4) slått sammen til ett punkt: «planer for 2014» 


 


Utvalgets arbeid i 2013  


 


Tema/prioritet for programutvalgets arbeid i 2013 har vært etablering og utvikling av et tett 


samarbeid med nordiske universiteter som tilbyr tilsvarende masterprogram innen 


biomedisin/medisinsk biologi (Karolinska Institutet (KI), Københavns Universitet (KU) og 


Universitetet i Turku (UT). For dette arbeidet mottok vi SPIRE-midler fra UiB. Vi arrangerte et 


to dagers seminar i Rosendal i august med inviterte gjester fra de involverte institusjonene. 


Dette var et meget produktivt møte som ledet frem til konkrete samarbeidsplaner og avtaler. 


Deler av programutvalget dro til Turku, Finland, for et to-dagers seminar i slutten av oktober 


for videre diskusjoner og etablering av samarbeid. Konkret førte disse møtene til 1) 


opprettelse av erasmusavtaler med KU, UT og University of Eastern Finland (erasmusavtale 


med KI ble etablert i desember 2012), 2) Etablering av en sommerskole som går første gang 


i August 2014, 3) Enighet om å søke Nordplus midler (submittert 1 mars 2014) og 4) 


Utveksling av studenter og lærere (KI og UT). 


 


Programutvalget avholdt tre ordinære møter i 2013.  


 


 


Referanse Dato 


2014/174-MARSTA 06.03.2014 


  


 


 







 side 2 av 2 


 


 


 


   


Planer for 2014 


I 2014 vil vi ha fortsatt fokus på det Nordiske samarbeidet. Vi vil øke lærer/ansatt utveksling 


og arbeide for at flere studenter fra UiB velger prosjekter eller emner ved de nordiske 


samarbeidsinstitusjonene. Fastsatte utvekslinger er 1) professor fra KI underviser i 


masterkurs ved UiB i februar 2014, 2) programutvalgsleder fra UiB deltar i evaluering av 


avsluttende mastereksamener ved KI, 3) Prosjektutveksling for studenter fra UiB til KI og UT.  


 


I august (11-15) gjennomfører vi sammen med samarbeidsinstitusjonene en sommerskole i 


skjærgården utenfor Turku (tittel på kurs: Omics in Drug Screening and Discovery). Her vil 


lærerkrefter og studenter fra alle involverte institusjoner delta. Planen er at denne 


sommerskolen vil bli en fast aktivitet, men kanskje med skiftende tema.  


 


Masterprogrammet i medisinsk biologi består av tre retninger, medisinsk biologi, human 


fysiologi og medisinsk billedbehandling. I 2014 vil vi grundig evaluere om retningene 


medisinsk cellebiologi og human fysiologi bør slås sammen. Dette er særlig aktuelt med 


tanke på hvordan biomedisinsk forskning er i dag, hvor de fleste studier involverer 


eksperimentelle tilnærminger i hele spekteret fra molekylærbiologi til fysiologi.  


 


 


Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak som har hatt særlig oppmerksomhet i 2013 


 Etablering av nordisk nettverk for masterprogram i biomedisin/medisinsk biologi 


 Student og lærerutveksling med nordiske samarbeidsinstitusjoner 


 Opprettelse av sommerskole (går første gang i 2014) 


 ”Karrieredag” arrangert av Fagutvalget i medisinsk biologi (FMB) med støtte fra 


alumnusrådet ved UiB  


 Prøveordning med «Peer review» mellom masterstudenter som er inne i den avsluttende 


skrivefasen. (Etter modell fra KI) 


 


Hvilke programevalueringer som er gjort i 2013  


Programsensor Erik Lundgren evaluerte betydningen av å opprette et nordisk samarbeid 


mellom masterprogram i biomedisin/medisinsk biologi. Vi henviser til rapport som er sendt 


fakultetet.  


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


 


Marit Bakke 


Programutvalgsleder  


 Maren Stallemo 


 programutvalgssekretær 


 


 


 


 


 







ANBEFALINGER FRA INSTITUTT OG PROGRAMUTVALG TIL MOF I 
FORBINDELSE MED UTDANNINGSMELDINGEN 2013 


Internt notat 


 


Dette notatet inneholder de anbefalinger og ønsker som konkret er rettet til MOF fra instituttene og 
programutvalgene i deres innspill til utdanningsmeldingen 2013. En del av disse har grunnet 
plassbegrensninger ikke fått plass i fakultetets samlede utdanningsmelding, og blir derfor nærmere 
omtalt her. 


Til studieseksjonen 


- K1 ber om at i hvilken grad ansatte i helseforetaket kan og plikter å delta i 
studentundervisning tas opp i det nystartede utdanningsrådet mellom MOF og Helse Bergen. 


- K1 ber videre om at undervisningsregnskapet endres/oppgraderes. 
- IGS ber, grunnet få og små lokaler i Kalfarveien 31, om at de får prioritet til et av de større 


auditoriene og at det sees på muligheten for samordning om undervisningsrom på IKO. 
- IBM melder om at det mangler engelsk oversettelse av utdanningsplanen på Studentweb, 


mer spesifikt del 1 om studentens forpliktelser. Dette er noe fakultetet bør melde inn/sjekke 
med UiB sentralt. 


- K2 ønsker at det utvikles nytt elektronisk verktøy for studentevalueringer som tillater 
umiddelbar og fortløpende evaluering. 


 


Til forskningsseksjonen 


- K2 foreslår at MOF utreder muligheten for å opprette forskerlinje også for integrert 
masterprogram i farmasi, blant annet for å bedre rekrutteringen til ph.d.-studium blant 
farmasistudenter. 


Utover disse konkrete punkter henvises det til de respektive innspillene, som er tilgjengelig i Ephorte 
på 2014/174. 


 


07.03.14 EIDA 





		Vedlegg 1 - Utdanningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013

		Vedlegg 2 - Innspel frå institutt og programutval til utdanningsmelding 2013

		Vedlegg 3 - Anbefalinger frå institutt og programutval
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 9. april 2014 
 
Sak 29/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig forsker (20 %) i 10,5 måneder ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2014/1689 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 30/14  
Forlengelse – midlertidig professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 1, 
eksternt finansiert 
 
2014/1583 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 35/14  
Tilsetting – midlertidig  forsker (100 %) i 1 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2013/12534 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 36/14  
Utlysing – 7 mellombelse stillingar som stipendiat (100 %) i 4 år ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 
2014/1655 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut fem 
(5) bevilgningsfinansierte stipendiatstillingar. Stillingane er opne 100 % stillingar for 
søkjarar med masterutdanning relevant for fakultetets forskingsfelt.   


2. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei (1) 
100 % stilling øyremerkt odontologi (gerodontologi). Stillinga er for søkjarar med 
masterutdanning i odontologi.  


3. Dei seks (6) stillingane gjeld for ein periode på fire (4) år, inkludert 25 % pliktarbeid. 
Stillingane vert knytt opp mot det instituttet som det er naturleg at prosjektet høyrer 
inn under. 


4. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 50 
% bevilgningsfinansiert stipendiatstilling. Stillinga er øyremerkt søkjarar med 
odontologisk eksamen av høgare grad og dobbelt-kompetanseløpet i odontologi. Det 
inneber tilsetjing som stipendiat og spesialistkandidat i kombinert stilling, 100 % i fem 
og eit halvt år. Søkjarar til dobbeltkompetanseløpet må søkje på den nasjonale 
utlysinga til dobbelt-kompetanseløpet i odontologi i tillegg til å søkje 
stipendiatstillinga. 







5. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at krav om NOKUT 
sertifisering av utanlands utdanning vert inkludert ved utlysing av stipendiatstillingar 
frå og med våren 2014. 


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


 
 
Sak 37/14   
Utlysing – mellombels postdoktor (100 %) i 3 år ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 
 
2014/1657 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
open stilling som postdoktor for ein periode på 3 år. Stillinga er 100 % der opp til 25 
% av arbeidstida er pliktarbeid. Stillinga er bevilgningsfinansiert og vil bli knytt opp til 
det instituttet det er naturleg at prosjektet til søkjaren høyrer til. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 39/14  
Tilsetting – midlertidig forsker (100 %) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2013/13541 
 
Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 42/14   
Forlengelse av stipendiatstilling på særskilt grunnlag  
 


2011/1328 


 


Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


 
Sak 43/14  
Tilsetting – midlertidig stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 
 
2013/13023 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 







Sak 45/14  
Tilsetting – midlertidig forsker (100 %) i 2,5 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2013/14090 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 46/14  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig forsker (10 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert 
 
2014/2429 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 47/14  
Tilsetting – midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (plastikkirurgi) i 4 
år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Haukeland universitetssykehus 
 
2012/11647 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 48/14  
Forlengelse - midlertidig tilsetting førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(ernæring) i 11 måneder ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2010/1519 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 49/14  
Tilsetting – midlertidig forsker (100 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
2013/13160 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 







Sak 50/14   
Tilsetting – midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i 4 år i medisin (ortopedisk 
kirurgi) ved Klinisk institutt 1 
 


2013/9238 


 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 51/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i 2 år ved 
Institutt for klinisk odontologi, eksternt finansiert 
 
2012/13129 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 52/14  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig forsker (100 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert 
 
2014/2674 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


 
 
Sak 53/14  
Tilsetjing – mellombels professor II/førsteamanuensis i medisin (endokrinologi) ved 
Klinisk institutt 2 
 
2013/11625 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 54/14  
Tilsetjing – mellombels førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin 
(obst./gyn.) ved Klinisk institutt 2 
 
2013/11589 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 







Sak 55/14  
Tilsetting – midlertidig stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2013/12321 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 56/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år ved 
Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2014/2732 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 57/14  
Forlengelse - midlertidig stipendiatstilling ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2009/9615 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.   
 
 
Sak 58/14   
Utlysning – midlertidig forsker (100 %) i 15 måneder ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2014/2929 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som forsker (100 %) for en periode på 15 måneder med mulighet til 
forlengelse ved Klinisk institutt 2. Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd 
(NFR) og knyttet til prosjektene: ”Obesity and bioactive peptides” og ”obesity and 
bioactive fatty acids”. 
 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev, utlysningstekster og dokumentasjon finansiering fra 
Klinisk institutt 2. 
 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende standard for 
utlysning. 


 
 







Sak 59/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig professor II (20 % bistilling) medisin 
(akuttmedisin / anestesiologi) i 5 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2014/2826 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.   


 
 
Sak 60/14   
Tilsetting uten utlysning – midlertidig professor II (20 % bistilling) ved Klinisk institutt 
1, eksternt finansiert 
 
2014/3012 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 61/14  
Tilsetjing – mellombels forskar (100 %) ved Institutt for biomedisin 
 
2014/371 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 62/14  
Tilsetting – midlertidig postdoktor (100 %) for tre (3) år ved Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert 
 
2013/8900 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 63/14  
Utlysning – midlertidig postdoktor (100 %) for tre (3) år ved SFF CCBIO ved Klinisk 
institutt 1, eksternt finansiert 
 
2014/3178 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år ved SFF CCBIO, Klinisk institutt 1. 
Stillingen er knyttet til Program 2 og prosjektet ”Biological Markers and Novel Targets 
for Aggressive Breast and Prostate Cancer” og er finansiert av Kreftforeningen. 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev, utlysningstekster og dokumentasjon finansiering fra 
Klinisk institutt 1.  


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis  
ved utlysning 


 







 
 
Sak 64/14   
Tilsetting – midlertidig stipendiat (100 %) for fire (4) år ved Klinisk institutt 2 
 
2013/12489 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 65/14  
Tilsetting uten utlysning – universitetslektor (20 %, vikar) til 31.08.2016 ved Klinisk 
institutt 2 
 
2014/2962 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 66/14   
Tilsetjing – mellombels forskar (100 %) ut 2014 ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  


2014/546 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 67/14  
Tilsetting - midlertidig postdoktor (100 %)  for 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2013/12330 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 68/14  
Tilsetting – midlertidig forsker (100 %) til januar 2015 ved Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert 
 
2014/343 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2014 - per 25. mars 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 Badawy Mona K1 Ove Nord Furnes
Birgitte Espehaug, Kari Indrekvam, Leif 
Havelin


3 Bader Lucius Immanuel K2 Christian A. Vedeler Clara G. Gjesdal, Sonia Gavasso
4 Bischof Katharina K2 Line Bjørge Emmet Mc Cormack, Bjørn Tore Gjertsen
5 Breitve Monica Haraldsen K1 Arvid Rongve Kia Minna J. Hynninen, Kolbjørn Brønnick
6 Chwiszczuk Luiza Jadwiga K1 Arvid Rongve Michaela Gjerstad, Kia Minna J. Hynninen
7 Cortese Marianna K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise
8 el Jellas Khadija K1 Anders Molven Pål Njølstad, Stefan Johansson
9 Erdal Ane IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Dag Årsland


10 Ghorbani Sadaf IBM Jan Haavik Rune Kleppe
11 Gjerde Janne Lillelid IGS Astrid Blystad Guri Rørtveit
12 Gullaksen Stein-Erik K2 Bjørn Tore Gjertsen Jorunn Kirkeleit, Emmet Mc Cormack
13 Gärtner Kristin IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell
14 Knoop Thomas K1 Rune Oskar Bjørneklett Bjørn Egil Vikse
15 Kolstad Eivind K1 Marte-Helene Bjørk Nils Erik Gilhus
16 Markussen Heidi Øksnes IGS Gerd Karin Natvig Sverre Lehmann, Roy M Nilsen, Elin Dysvik


17 Matokovic Zrinka Hercigon IKO Ellen Berggreen
Athanasia Bletsa, Manal I. Mustafa 
Sharafeldin


18 Mjelva Øistein Rønneberg K2 Dennis Nilsen Ottar Kjell Nygård
19 Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas


20 Nystad Tone Wikene K2 Bjørg Tilde Svanes Fevang Ove Nord Furnes, Leif I Havelin, Stein Atle Lie
21 Ramnefjell Maria Paula K1 Lars A. Akslen Lars Helgeland


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


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


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


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


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


28 Solheim Marie Holm K2 Pål Njølstad Lise Bj. Gundersen, Ingvild Aukrust







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


30 Storlid Eline Lundekvam K1 Jan Gunnar Hatlebakk Trygve Hausken, Gülen A. Lied
31 Tandberg Bente Silnes K2 Trond Markestad Atle Moen, Renee Flacking
32 Tjensvoll Anne Bolette K2 Roald Omdal Stein Tore Nilsen
33 Triebner Kai K2 Francisco G. Real Simon Steinar Hustad
34 von Volkmann Hilde Løland K1 Odd Helge Gilja Torunn Fiskerstrand, Kim Nylund
35 Yndestad Synnøve K2 Hans Petter Eikesdal Per Eystein Lønning


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 1
KI1 12
KI2 12
IGS 9
IKO 1
Sum 35







Kreerte doktorgradskandidater 2014- per 25. mars 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 Chudasama Kishan Kumar K2 Pål R. Njølstad Anders Molven, Stefan Johansson 06.03.14.
3 PHDMD Fromm Annette K1 Ulrike Waje-Andreassen Lars Thomassen 31.01.14.
4 PHDMD Ghaderi Sara IGS Tone Bjørge Dag Moster 23.01.14.
5 PHDMD Graverholt Birgitte IGS Trond Riise Gro Jamtvedt, Monica N. Wammen 28.02.14.
6 PHDMD Helgeland Erik IBM Anne K. Jonassen Frode Berven, Jan Erik Nordrehaug 21.02.14.
7 PHDMD Lunde Åshild IGS Roger Strand Karin Nordin 07.02.14.
8 PHDMD Young Sven K1 Lei Ivar Havelin Geir Hallan, Lars Engesæter, Stein A. Lie31.01.14.


IBM 1
IKO 0
K1 2
K2 1
IGS 4
Totalt 8
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Dokumenter i saken 
a) Brev fra Universitetsdirektøren, datert 31.1.2014 (sak 13/12083) 
b) Samlerapport 2013 – Det medisinsk-odontologiske fakultet 
c) Samlet årsrapport fra enhetene 
d) Fakultetets HMS handlingsplan 2010 - 2014 


 


Bakgrunn 
I brev av 31.1.2014 ble skjema for årlig rapportering av internkontroll og det 
systematiske HMS-arbeidet mottatt fra universitetsdirektøren. Instituttene fikk dette 
videresendt med frist for utfylling av skjemaene 21.2.2014. Rapportering av HMS 
skjer på skjema i HMS-portalen og sendes til HMS-avdelingen når det godkjennes av 
leder og verneombud på den enkelte enhet. Fakultetet skal utarbeide en samlet 
HMS-rapport på bakgrunn av instituttenes rapporter og denne skulle oversendes 
universitetsdirektøren etter fakultetsstyrebehandling og innen 21.3.2014. 
 
En samlerapport på bakgrunn av instituttene og fakultetsadministrasjonens innsendte 
skjema ble sendt til universitetsdirektøren 26.3.2014 med forbehold om at den skal 
behandles i fakultetsstyret 9.4.2014.  
 
Verneområdene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er: 
Institutt for biomedisin 
Klinisk institutt 1 – Dyreavdelingen, Vivarium 
Klinisk institutt 1 – Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken 
sykehus, Haraldsplass 
Klinisk institutt 1 – Laboratoriebygget 7. etg. 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 
Institutt for klinisk odontologi 
Klinisk institutt 2 – Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 
Fakultetsadministrasjonen 
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Fakultetsdirektørens merknader 
2013 er det første året med ny instituttstruktur etter omstilling og institutt-
sammenslåing med reduksjon fra åtte til 5 institutter. 2013 er også det første hele 
året i nytt odontologibygg og nyoppusset Armauer Hansens Hus.   
HMS-årsrapporten fra instituttene viser til noen utfordringer i de nye instituttene. En 
sammenstilling av årsrapportene er vedlagt.  
 
Skriftlige rutiner, oversikt over delegerte HMS oppgaver og ajourført HMS 
handlingsplan er noe av det som rapporteres at vi må bli bedre på. De fleste 
enhetene har lagt ved sine handlingsplaner og tiltaksplan. Flere institutter er 
lokalisert i Helse Bergen sine lokaler, og en avtale med Helse Bergen er under 
utvikling.  
 
Vi ser en positiv endring i tilbud om medarbeidersamtaler. Dette er nå tilbudt alle 
ansatte ved flere enheter. Likevel er dette et område som må få større fokus i 2014 
slik at alle ansatte får tilbud om medarbeidersamtaler.   
 
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret godkjenner innsendt Årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 2013 


– Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
 


2. Fakultetsstyret ber lederne for enhetene ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet om å utarbeide oppdaterte handlingsplaner for HMS med særlig vekt 
på forhold som enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, samt 
inkludere en risikoanalyse og beredskapsplan for enheten.  
 


3. Handlingsplan for enheten skal relatere seg til UiB sin Handlingsplan for HMS 
2013 – 2015 og MOF sin Handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet 2010 – 
2014. 
 


4. Enhetenes handlingsplan for HMS skal legges frem for de respektive 
instituttråd for videre oppfølging innen 30. september 2014. 


 
 
 
 
 


1. april 2014 
 


 
 
 
Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal 


 
 







 


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 


 



http://www.uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-hms-arbeid/systematisk-hms-arbeid/hms-aarsrapportering

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-hms-arbeid/systematisk-hms-arbeid/hms-aarsrapportering

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/systematisk-hms-arbeid/systematisk-hms-arbeid/hms-aarsrapportering

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-aarlig-gjennomgang-av-det-systematiske-helse-miljoe-og-sikkerhetsarbeidet-internkontroll

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-systematisk-helse-miljoe-og-sikkerhetsarbeid





 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Telefon 55582086 


Telefaks 55589682 


post@mofa.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Haukelandveien 28 


Bergen 


Saksbehandler 


Gerd Johannessen 


55582084 


side 1 av 1 


 


 


Universitetsdirektørens kontor 


 


  


  


 


 


HMS rapportering 2013 - tilbakemelding fra Det medisinsk-
odontologiske fakultet 


Vedlagt oversendes fakultetets HMS-rapport for 2013.  Fakultetet har i dag fem institutter. 


Noen av instituttene har flere verneområder og verneområdene omtales som enheter i 


rapporten. Alle enheter har levert HMS-årsrapport for 2013. 


 


Rapporten oversendes med forbehold om behandling i IDU 7.4.2014 og godkjenning i 


Fakultetsstyret 9.4.2014.  


 


Samlerapport for fakultetet samt fakultetets handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 


legges ved. Enhetenes vedlegg ligger i HMS portalen. 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Astrid Bårdgard 


fakultetsdirektør Gerd Johannessen 


 seksjonssjef 


 


 


 


Vedlegg 


HMS-årsrapport 2013 – Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Samlet rapport 


Helse, miljø og sikkerhet, Handlingsplan 2010 - 2014  


 


 


Referanse Dato 


2013/12083-GEJ 26.03.2014 
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HMS-årsrapport 2013 – Det medisinsk-odontologiske fakultet, 26.03.2014 


Verneområdene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har levert HMS-årsrapport for 2013. 


Verneområdene er: 


Institutt for biomedisin 


 Klinisk institutt 1 – Dyreavdelingen, Vivarium 


 Klinisk institutt 1 – Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken sykehus, 


Haraldsplass 


Klinisk institutt 1 – Laboratoriebygget 7. etg. 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi 


Klinisk institutt 2 – Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 


Fakultetsadministrasjonen 


Alle rapportene er signert av lokalt verneombud og leder. Rapportene er gjennomgått av 


hovedverneombud og HMS-ansvarlig på fakultetet samlet. I samlerapporten vil vi fokusere på 


spørsmålene der instituttene har svart «nei» eller «må bli bedre».  


2013 er det første rapporteringsåret i ny organisasjon. Klinisk institutt 1 og 2 består av fagområder 


fra fire institutter. Institutt for klinisk odontologi fikk Odontologisk universitetsklinikk tilbake til sin 


organisasjon i tillegg til at 2013 er første hele år i nytt bygg. 


Vi har to institutter i Laboratoriebygget, et bygg som er eid av Helse Bergen. Ansatte ved våre 


institutter og Helse Bergen sine ansatte arbeider side om side i samme lokaler på flere av våre 


institutter. Som største virksomhet vil våre ansatte være omfattet av Helse Bergen sitt vernesystem, 


og vi har behov for en avtale der ansvar og oppfølging klarlegges. Etter innflytting i Laboratoriebygget 


har vi arbeidet for å få i stand en samarbeidsavtale om HMS med Helse Bergen. Denne er fremdeles 


ikke på plass. 


Under er en sammenstilling av HMS rapportene for 2013 med fokus på der det er svart «må bli 


bedre» eller «nei». 


DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID 


HMS-ORGANISERING 


Det har tatt noe tid for å få oversikt og skriftlige rutiner rundt HMS organisering i de nye instituttene. 


Flere institutt oppgir at de må bli bedre på å få skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver samt 


kartlegging og vurdering av HMS risiko og at det ikke er samlet, skriftlig, ajourført HMS handlingsplan. 


HMS-KOMPETANSE 


Rutiner for å sørge for å gi ansatte, studenter, gjester HMS kompetanse må bli bedre. 


IKO og K2 oppgir at de må få bedre rutiner i mottak av nytilsatte, studenter og gjester. IKO må også 


bli bedre i forhold til brannvernopplæring. Det er mulig det er behov for opplæring i studentfrie 


perioder for ansatte ved IKO. 


GODE ARBEIDSFELLESSKAP 


Ingen av de tre verneområdene ved Klinisk institutt 1 har hatt HMS møte.  
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De andre verneområdene har alle hatt HMS møte og har lagt ved informasjon om dette. 


K1 har heller ikke tilbudt medarbeidersamtale til alle ansatte. De har gitt tilbud og gjennomført 


samtaler for administrativt ansatte men ikke vitenskapelig og teknisk ansatte. Øvrige enheter unntatt 


fakultetsadministrasjonen oppgir at medarbeidersamtaler er tilbudt alle ansatte. 


Fysisk aktivitet: IKO har ikke tiltak som stimulerer fysisk aktivitet. Øvrige institutter har svart positivt 


på dette spørsmålet. Tiltak er oppfordring til å gå trapper, pausetrim, tur til Ulriken, etc. 


TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER 


Det er ikke gjennomført HMS runde ved de tre verneområdene til Klinisk institutt 1. Kartlegging av 


behov for universell utforming, ettersyn av brannveier eller tiltak for å redusere fare for tyveri og 


innbrudd er heller ikke gjennomført. I og med at Klinisk institutt 1 har lokaler som tilhører Helse 


Bergen, er noe av dette Helse Bergen sitt ansvar. 


IKO har god skallsikring i nytt odontologibygg men de oppgir likevel at de må bli bedre på å sikre 


enheten bedre for å redusere fare for tyveri / innbrudd. 


ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ 


Alle enhetene har gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning. Intervju på Skype, 


tidsstyring på kaffetraktere og redusert papirbruk er noen eksempler. 


KONTINUERLIG OPPMERKSOMHET RETTET MOT RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ 


De fleste verneområdene ved MOF har laboratorier eller klinikk med risikofylt arbeid. En enhet 


oppgir at de må bli bedre på å ha skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte, studenter og 


gjester. Ellers svarer de ja på at de har gode rutiner i forhold til risikofylt arbeidsmiljø. 


IKO og K2 må bli bedre på risikovurdering av risikofylt arbeid, registrering av kjemikalier, biologiske 


faktorer, strålekilder. 


K2 må bli bedre på tre av fem punkter under risikofylt arbeidsmiljø; risikovurdering ved utførelse av 


risikofylt arbeid, registrere og vurdere kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder, retningslinjer 


for avhending av farlig avfall med mer. 


GOD HÅNDTERING AV HMS-AVVIK 


Lokale rutiner for beredskap må forbedres. Det samme gjelder behandling av avvik, nestenulykker og 


ulykker i enhetens faste møter. De fleste enhetene oppgir at de må bli bedre her. 


K2 følger UiB sine retningslinjer for avvik men de må samtidig rapportere noen tilfeller til Helse 


Bergen som huseier og driftsansvarlig. 


DEL 2. HMS-MÅL OG TILTAK 
Mål: 


Se vedlagte rapporter fra enhetene om HMS-mål og tiltak 


Prioriterte og iverksatte HMS tiltak i 2013: 


Se vedlagte rapporter fra enhetene om iverksatte HMS-tiltak i 2013 
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Årsrapport - Helse, Miljø og Sikkerhet
Fakultetsoversikt


Hovedside Samlet rapport Samlet rapport for fakultetene


Samlet rapport


Fakultet/avdeling: Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Rapporteringsår: 2013 


DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID


HMS-ORGANISERING


Har leder og verneombud gjennomgått de ulike elementene i det systematiske HMS-arbeidet 
ved enheten (internkontroll)? 


Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 4 4 0


Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål? Ja
Må bli
bedre


Nei
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Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 3 5 0


Har enheten en samlet, skriftlig og ajourført HMS-handlingsplan? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 5 3 0


Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Følger enheten Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud? Ja Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken 
sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0


HMS-KOMPETANSE


Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved enheten? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 
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Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 6 2 0


Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 
Sum 5 3 0


Har enheten gjennomført brannvernopplæring? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 
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Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 
Sum 7 1 0


GODE ARBEIDSFELLESSKAP


Har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte)? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 
Sum 4 1 3


Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte 
opp HMS-møtet:


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Trivselsundersøkelse er gjennomført og rapportert tilbake til ansatte i HMS møter. Bruker 
IDU i HMS relaterte spørsmål. Vernerunder er foretatt. 2 dagers HMS seminar er 
gjennomført.


Institutt for biomedisin 


Møtet var i desember 2013 og hadde tema "Mulitkulturelt arbeidsmiljø". Vi gjennomførte en 
enquete på forhånd, der ansatte ble invitert til å gi innspill på positive forhold ved vårt 
multikulturelle arbeidsmiljø og forhold med forbdringspotensial. Vedlagt følger programmet 
for HMS-møtet.


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 


IGS har 15 forskningsgrupper. Forskningsgruppelederne har ansvaret for å følge opp HMS -
dette er presisert i tildelingsbrevet som gruppelederne får. Det forventes at arbeidsmiljø står 
på dagsorden i gruppemøtene. Administrasjonen har nylig gjennomført HMS økt i 
forbindelse med seminar i februar.


Institutt for klinisk odontologi 


Det ble gjennomført en arvbeidsmiljøundersøkelse i februar 2013. Denne ble fulgt opp med 
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HMS-møter med hver enkelt seksjon i etterkant. Den ble også presentert for alle ansatte på 
HMS-dagen i mars 2013. Det planlegges en tilsvarende undersøkelse i 2014. 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken sykehus, 
Haraldsplass 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) 


Har alle ansatte (faste og midlertidige) fått tilbud om medarbeidersamtale? Ja Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken 
sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 4 4


Angi antall teknisk ansatte ved enheten: 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 4 


Institutt for biomedisin 47 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


5 


Institutt for klinisk odontologi 97 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 34 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


34 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 30 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) 12 
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Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte: 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 3 


Institutt for biomedisin 40 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


3 


Institutt for klinisk odontologi 59 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. ? 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


? 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 30 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) 9 


Angi antall administrativt ansatte ved enheten: 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 46 


Institutt for biomedisin 11 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


20 


Institutt for klinisk odontologi 14 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 12 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


12 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 17 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) -


Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte: 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 35 


Institutt for biomedisin 11 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


20 


Institutt for klinisk odontologi 12 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 12 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


12 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 17 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) -


Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten: 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 0 


Institutt for biomedisin 122 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


150 


Institutt for klinisk odontologi 132 
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Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. ? 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


? 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 46 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) -


Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte: 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 0 


Institutt for biomedisin 90 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


120 


Institutt for klinisk odontologi 35 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. ? 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


? 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 46 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) -


Praktiserer enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 
Sum 5 3 0


Praktiserer enheten UiBs Retningslinje for konflikthåndtering? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0
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Praktiserer enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB 
(AKAN-retningslinjer)? 


Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 7 0 1


Dersom Ja/Må bli bedre på om enheten legger til rette for fysisk aktivitet, skisser kort 
tiltak:


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Fysisk tiltak: 10 minutters pausetrim hver dag HMS -seminar med fysisk aktivitet 
Deltagelse i Jentegangen


Institutt for biomedisin 


-Yoga en gang pr uke. Gratis for de ansatte. Dekkes av instituttets HMS-budsjett -
Treningsrom i kjelleren. Nylig oppgradert med ny tredemølle. -Sykkelservice tilbud vår 
2013.


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 
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Institutt for klinisk odontologi 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken sykehus, 
Haraldsplass 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 


Ja, vi hadde et HMS tiltak der alle som ønsket gikk til Ulrikkens topp 15 ganger for å nå 
samme distanse som K2 fjellet.


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) 


TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER


Har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 6 0 2


Blir hensyn til HMS vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og x 
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Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Har enheten kartlagt og vurdert behov for universell utforming (UU) mot ansatte og/eller 
studenter? 


Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 5 0 3


Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med egen 
funksjon? 


Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 
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Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 8 0 0


Har enheten gjennomført brannøvelse? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 
Sum 8 0 0


Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 6 0 2


Har enheten gjennomført tiltak for å redusere fare for tyveri og innbrudd? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 
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Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 5 1 2


ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ


Har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 7 1 0


Dersom ja/må bli bedre skissert kort tiltak:


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Sortering på avfall. Automatisk lys og varme i kontorene


Institutt for biomedisin 


Ytre miljø var tema for HMS-møtet i desember 2012, og oppgølgingspunkter kom inn i 
Handlingsplanen for 2013 pkt 4.


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 


HMS runde er planlagt 10.mars 


Institutt for klinisk odontologi 


Vi har kildesortering av avfallet.


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 


- Har avholdt intervjuer på Skype - Forsøker å redusere papirbruk - Har tidsur på 
kaffetraktere ol 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken sykehus, 
Haraldsplass 


- Har avholdt intervjuer på Skype - Forsøker å redusere papirbruk - Har tidsur på 
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Dersom Ja besvar følgende:


kaffetraktere ol 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 


Vi er underlagt helse- bergen og andre helseforetaks HMS- reglement. Gjelder resirkulering 
og universell utforming,


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) 


KONTINUERLIG OPPMERKSOMHET RETTET MOT RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ


Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted, driftarbeid, 
feltarbeid og tokt, og liknende. 


Ja Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken 
sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 6 2


Gjennomfører enheten risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 5 2 0


Må bli
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Er alle kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder registrert og risikovurdert? Ja bedre Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 4 2 0


Følger enheten Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet på feltarbeid og tokt? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 2 1 2


Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 5 1 0


Følger enheten Retningslinje for avhending av farlig avfall og problemavfall, ioniserende 
strålekilder og eksplosivt avfall? 


Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Institutt for biomedisin x 
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Dersom Ja besvar følgende:


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 5 1 0


GOD HÅNDTERING AV HMS-AVVIK


Har enheten lokale rutiner for beredskap? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 4 4 0


Har enheten hatt HMS-relaterte avvik, nestenulykker eller ulykker? Ja Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet x 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 x 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken 
sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 6 2


Er HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker meldt og fulgt opp? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Institutt for biomedisin x 
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 6 0 0


Blir HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker behandlet i enhetens faste møter? Ja
Må bli
bedre


Nei


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Institutt for biomedisin x 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og 
Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi x 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. x 


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, 
Sandviken sykehus, Haraldsplass 


x 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. x 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) x 


Sum 2 3 1


Kommentarer til enkeltspørsmål i del 1.


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


Institutt for biomedisin 


Lokal rutine for beredskap: vi er usikre på hva som menes. Hva er kravet? Vi ser frem til 
innføringen av det nye elektronisk meldesystemet for avvik og ulykker Vi ser frem til at 
EcoExposure blir tatt i bruk


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 


Institutt for klinisk odontologi 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 
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Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken sykehus, 
Haraldsplass 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 


Følger UiB sine retningslinjer for avvik, samtidig som vi i noen tilfeller må rapportere også 
til HUS.


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) 


DEL 2. HMS-MÅL OG -TILTAK


Skisser enhetens HMS-mål for rapporteringsåret (2013):


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


HMS handlingsplan 2010-2014 vedlegges


Institutt for biomedisin 


Viser til vedlagte Handlingsplan


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 


IGS har som overordnede mål at arbeidsmiljøet skal: • fremme kreativitet, læring, 
produktivitet, arbeidsevne, helse og trivsel. • kjennetegnes av høy etisk standard • være slik 
at hvor medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av 
arbeidsulykker • være inkluderende også for medarbeidere og ansatte som utvikler 
helsesvikt og redusert arbeidsevne. • være slik at alle medarbeidere og studenter blir 
behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. 


Institutt for klinisk odontologi 


Se HMS -handlingspaln for 2013


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 


- Instituttet skal være en trygg og god arbeidsplass for alle. - Medarbeidersamtaler skal 
tilbys alle fast tilsatte og de i rektuterringstillinger. - Skape felles samlingspunkt. - Ingen 
skader på mennesker eller miljø. 
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Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken sykehus, 
Haraldsplass 


- Instituttet skal være en trygg og god arbeidsplass for alle. - Medarbeidersamtaler skal 
tilbys alle fast tilsatte og de i rektuterringstillinger. - Skape felles samlingspunkt. - Ingen 
skader på mennesker eller miljø. 


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 


• Sikre HMS som et kontinuerlig og målbart arbeid ved K2 • K2 skal være en trygg og god 
arbeidsplass • Alle ansatte i hovedstilling skal årlig få tilbud om medarbeidersamtaler • Alle 
skal vite hvem som er den nærmeste leder i ny organisasjonsstruktur • Sikre at informasjon 
når ut til alle. • Kartlegging av kompetansen til teknikeren blir en god og involverende 
prosess 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) 


- Kartlegging av enheten med POA og Tone Bergan - Innkjøp av flaskevaskemaskin, nye 
sko - redusert beslatning for de tilsatte


Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak for 
rapporteringsåret (2013):


Det medisinsk-odontologiske fakultet, sekretariatet 


10 minutters trim hver dag før lunsj Nyhetsbrev Lønningstreff Julefrokost m/feiring av 
runde dager / jubileer Sommeravslutning m/feiring av runde dager / jubileer Felles lunsj en 
gang i måneden m/mat laget av en seksjon Frukt hver torsdag Gjennomført tilfredshets 
undersøkelse Jentegangen - sosialt samvær Vernerunde Brannvernopplæring/brannøvelser 
Felles sekssjonsmøter Årshjul Arbeidsplassvurdering av bedriftsfysioterapauten 
Oppslagstavle Rutiner for mottak av nytilsatte 


Institutt for biomedisin 


Viser til vedlagte Tiltaksplan (integrert i Handlingsplanen)


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 og Årstadveien 21 


Godt mottak av nyansatte Godt arbeidsmiljø i forskningsgrupper og administrasjon God 
kommunikasjon God innbruddssikring/tilgangskontroll


Institutt for klinisk odontologi 


Institutttet har i 2013 gjennomført et lederutviklingsprogram for ledergruppen, 
seksjonsledere og for overtannleger. Dette vil bli videreført i 2014 med fokus på 
seksjonstannhelsesekretærene. Konsulentene har også hatt oppdrag som rådgivere i 
personalkonfliktsaker. Instituttet har ukentlige fruktkurver for alle avdelinger og har også i 
2013 arrangert sommeravslutning og julefest som et tilbud til alle. Det har vært arrangert 
IKO-dager med fokus på intern opplæring. Det er påbegynt et arbeid i forbindelse med 
sikring mot tyveri. Det har vært arbeidet med innmeldte HMS-saker som skillevegg i 
auditoriet/persienner/varmeregulering. Nye verneombud har tatt UiBs kurs for verneombud. 
Det har vært opplæring av plassansvarlige. Instituttet har hatt fokus på mottak av 
nytilsatte,det er blant annet utarbeidet en institutt brosjyre for nytilsatte. Instituttet følger 
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Legg ved samlet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (last opp vedlegg nederst på 
siden).


opp EUs direktiv for stikk og kuttskader med innkjøp av kanylekuttere og utarbeiding av 
nye rutiner. Det har vært fokus på rutineutvikling både i klinikken og i administrasjonen. 
Det er utarbeidet en oppdatert hygieneplan for klinikken. 


Klinisk institutt 1 - Laboratoriebygget 7. etg. 


- Arrangere årlig faglig-sosial fellessamling for alle tilsatte. - Gi nødvendig opplæring i 
henhold til arbeidsoppgaver og utarbeide kompetanseplaner. - Fokus på sikkerhet


Klinisk institutt 1 - Sentralblokken, Øyeavdelingen, Hudavdelingen, Sandviken sykehus, 
Haraldsplass 


- Arrangere årlig faglig-sosial fellessamling for alle tilsatte. - Gi nødvendig opplæring i 
henhold til arbeidsoppgaver og utarbeide kompetanseplaner. - Fokus på sikkerhet


Klinisk institutt 2 - Laboratoriebygget 8. og 9. etg. 


Utarbeide en felles HMS- håndbok for K2 på norsk og engelsk. (også brann håndbok) 
Avsetning i budsjettet for 2013 150.000,- Opprettet et HMS- utvalg ved K2 Utarbeide en 
handlingsplan for de HMS- mål som settes Faste møter for verneombudene og ledelsen ved 
K2 Oppfølging og oversikt over avviksmeldinger Årlig rapportering av gjennomførte tiltak 
til fakultetet årlig Gjennomføre risikoanalyse Lett tilgjengelige prosedyrer i HMS håndbok 
og HMS- portalen Gode mottaks rutiner for nytilsatte Ordens sjekk i lab arealer 
Kjemikalieregistrering i Eco online Ryddekampanje i fellesareal for å bedre sikkerhet og 
innemiljø Få en oversikt over arealene som K2 har aktivitet på Kartlegge og utbedre HMS-
utfordringer i våre arealer Gjennomføre vernerunder Gjennomføre brannøvelse Tilbud om 
førstehjelpskurs Instituttets sommer arrangement K2 til K2 Ulriken 15 ganger Instituttets 
vinterarrangement, med HMS- fokus Medarbeider samtaler Oversikt over hvem som har 
lederfunksjoner ved K2 Mandat til forskningsgruppeledere K2 nytt hver uke Nettsider for 
alle fagområdene Presentere HMS- kurstilbud i K2 nytt HMS- tema i en K2 leder hvert 
semester Skal gjennomføres et fellesmøte med HMS som hovedtema i hver 
forskningsgruppe, kartlegge behov og tiltak skal meldes inn. 


Vivarium - Dyreavdelingen (Klinisk institutt 1.) 


Enheten har hatt et prosjekt om ansattes tilfredshet i samarbeid med Tone Bergan. Alle 
ansatt har vært involvert. Prosjektet har resultert i en rapport som konkluderer med 
oppfølgings mål. Disse vil bli fulgt opp i 2014.
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1. Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet ved Det medisinsk odontologiske 
fakultet (MOF) 


 


Universitetet i Bergen har utarbeidet en Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 


for perioden 2009-2011, samt en tiltaksliste for samme periode som oppdateres årlig.  


 


Handlingsplan for HMS ved Det medisinsk odontologiske fakultet og grunnenhetene ved 


fakultetet bygger på universitetets handlingsplan. 


 


Handlingsplanen for HMS ved Det medisinsk odontologiske fakultet omfatter perioden 2010- 


2014. Det er utarbeidet: 


 


- En plan med utvalgte satsingsområder for fakultetets HMS-arbeid 


- En tiltaksliste med presisering av ansvar/frister og plass for statusrapportering - 


gjeldende for en periode på fire år, med årlig revisjon. 


 


2. Målsetting for arbeidsmiljøet ved Det medisinsk odontologiske fakultet 


MOF skal drive utdanning og forskning på høyt faglig nivå, samt formidling av 


forskningsresultater. Mål og strategier for helse-, miljø- og sikkerhetsvirksomheten skal 


eksplisitt omtales i fakultetets strategiplan, virksomhetsplan og handlingsplan. Et godt 


lærings- og arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå fakultetets målsetting innen 


undervisning, forskning og formidling. Det psykososiale arbeidsmiljøet, bruk og lagring av 


fysisk/kjemiske produkter, kvaliteten på og sikring av bygningsmassen, brannvern og 


førstehjelpsutstyr er sentrale elementer i HMS arbeidet på arbeidsplassen. HMS omfatter også 


konsekvensene for det ytre miljøet. Derav følger at HMS arbeidet på fakultet også omfatter 


resirkulering, avfallsbehandling og valg av forbruksmateriell.  


 


I planperioden skal MOF arbeide for et arbeids- og læringsmiljø: 


 


 hvor det er en ledelseskultur basert på dialog, åpenhet, utvikling og gjensidig tillit  


 der alle ansatte og studenter blir behandlet med respekt, vises omsorg og gis ansvar 


 der maktmisbruk ikke tolereres 


 som fremmer kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel 


 hvor medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av 


arbeidsulykker 


 som er inkluderende også for medarbeidere og studenter med helsesvikt og redusert 


arbeidsevne 


 som også omfatter konsekvensene for det ytre miljøet  
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3. Ansvar for helse, miljø og sikkerhet ved fakultetet, instituttene og for den 
enkelte arbeidstaker 


 


Fakultetet har enhetlig ledelse med tilsatt dekanus som har det overordnede ansvaret for alt 


HMS-arbeid på fakultetet. Dekanus kan delegere oppgaver til fakultetsdirektør og andre i 


stabsfunksjon.  


 


Fakultetet har 8 institutter med tilsatte instituttledere som innenfor delegerte budsjettrammer 


har fullmakter i samsvar med fakultets strategi og budsjettprioriteringer. 


 


Fakultet skal ha en ledelseskultur som er basert på dialog, åpenhet, utvikling og gjensidig 


tillit. Kompetanse, trygghet og tydelige signaler fra leder skal sette og vedlikeholde en høy 


arbeids-miljøstandard på alle nivå i organisasjonen. Fakultet skal arbeide for en kultur som 


ivaretar medarbeidere og miljø. 


 


HMS er ledelse i praksis og et linjelederansvar, og er ledelse i praksis der målet er å sikre 


gode resultater på fakultetets hovedområder gjennom trygge, motiverte og kompetente 


medarbeidere. Ledere på alle nivå ved fakultetet skal tilføres kunnskap om ledelse, og utøve 


ledelse i samsvar med fakultetets verdier og UiB sin personalpolitikk. Ledere har ansvar for å 


etablere, vedlikeholde og utvikle det systematiske arbeidet med HMS i de aktiviteter de leder. 


Ledere kan ikke delegere lederansvar innen HMS, men kan delegere funksjoner og oppgaver.  


 


De ansatte har plikt til å følge de krav som er satt for det systematiske arbeidet med HMS. 


(http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a2211) Linjeledere skal derfor sørge for 


at de ansatte får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. HSM-relaterte 


problemer skal løses fortløpende og på lavest mulig nivå. Aktiv medvirkning fra 


medarbeidere og studenter er en forutsetning for å oppnå optimale arbeids- og læringsmiljø. 


Derfor ønsker MOF å sette følgende slagord for HMS-arbeidet i kommende planperiode: 


”HMS- mitt ansvar!” Alle ansatte ved fakultetet har et ansvar for HMS arbeidet, og at 


handlingsplanen blir fulgt opp. 


 


Verneombudene er ledelsens viktigste samarbeidspart i saker som angår arbeidsmiljøet. De 


skal ha en fri og uavhengig rolle. Lederene skal legge til rette for at verneombudene får 


medvirke i de saker som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets sitt 


verneområde. Videre skal leder sørge for at det etableres faste møteplasser mellom leder og 


verneombud. Alle enheter skal ha verneombud og disse skal gjennomgå obligatorisk kurs det 


semesteret de blir valgt, og det skal legges til rette for at de får den opplæring som til enhver 


tid er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.  


HMS- seksjonen (Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB er faglig rådgiver og skal yte bistand 


for arbeidsgiver og arbeidstakere i spørsmål relatert til arbeid og helse. Avdelingen er i dag en 


del av personalavdelingen ved UiB. Det er viktig at BHT har en fri og uavhengig stilling i 


arbeidsmiljøspørsmål.  


 
Ansvar og oppgaver i det systematiske arbeidet med HMS: 


DEKANUS skal: 



http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a2211
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 ha et overordnet ansvar for alt HMS arbeid på fakultetet 


 påse at fakultetet følger opp egne mål, overordnede mål og myndighetskrav innen 


HMS  


 sørge for at saker innen HMS-området som trenger en politisk avklaring blir fremlagt 


for styret uten unødvendig opphold 


 ha et overordnet ansvar for å holde motivasjon og engasjement oppe for det 


systematiske HMS-arbeidet blant ansatte i den faglige organisasjon og blant 


studentene (Se Forskrift for fakultetsorganene ved UiB § 5) 


Dekanus eller den hun/han bemyndiger, er fakultetets arbeidsgiverrepresentant og 


kontaktperson i HMS-saker. Dette innbefatter samarbeid med hovedverneombud og 


tilsynsmyndigheter. 


http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a225 


 


FAKULTETSSTYRET  skal: 


 vedta delmål og strategier for fakultetets HMS-arbeid i h.h.t. de overordnede rammer 


og mål som Universitetsstyret og universitetsdirektøren har gitt for virksomhetens 


HMS-aktiviteter 


 sørge for at nødvendige midler blir stilt til disposisjon for å oppfylle myndighetenes 


krav og egne mål innenfor fakultetets ansvarsområde 


 årlig evaluere status for HMS ved fakultetet i forhold til myndighetenes krav og egne 


mål basert på rapporter fra grunnenhetene 


FAKULTETSDIREKTØREN skal i samarbeid med dekanus: 


 


 sørge for at fakultetet følger opp egne mål, overordnede mål og myndighetskrav innen 


HMS 


 se til at instituttene/sentrene arbeider systematisk med HMS  


 koordinere HMS-arbeidet mellom instituttene/sentrene  


 følge opp innrapportert status for HMS fra instituttene/sentrene  


 utarbeide en samlet status for HMS ved fakultetet og legge denne fram for 


fakultetsstyret minst en gang i året 


 


http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a226 


 


INSTITUTTLEDER  skal: 


 ha overordnet ansvar for lokal tilpasning av fakultetets systematiske arbeid med HMS 


og gjennomføring av de lokale aktivitetene ved instituttet 


 utarbeide lokal handlingsplan og iverksette nødvendige tiltak for å drive en 


kontinuerlig forbedringsprosess innen HMS 


 beskrive hvem som er tillagt/delegert oppgaver innen det systematiske HMS-arbeidet 


og hvordan den lokale rapportering skal foregå 


 arbeide systematisk med å tilegne seg informasjon om status for psykososialt, 


organisatorisk og fysisk/kjemisk arbeidsmiljø og føre ulykkesstatistikk, forekomst av 


yrkessykdommer, sykefravær og tilfeller av attføring/rehabilitering 


 legge til rette for medvirkning fra sine medarbeidere i HMS-aktiviteter/tiltak på 


instituttet/avdelingen 



http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a225

http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a226
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 etablere eget HMS-utvalg der det er hensiktsmessig og/eller nødvendig  


 foreta en årlig gjennomgang (revisjon) av enhetens interne HMS-arbeid og påse at 


rutinene fungerer etter intensjonene 


 dokumentere HMS-aktiviteten ved instituttet og årlig rapportere til dekanus  


 rapportere saker som ikke kan løses på instituttnivå til dekanus 


 samarbeide med verneombudet på instituttet 


Mål- og strategier for HMS-virksomheten skal eksplisitt omtales i instituttets strategiplan, 


virksomhetsplan og handlingsplan. 


http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a228 


 


INSTITUTTRÅDET  skal: 


 gi råd til instituttleder relatert til HMS, inkl. årlig innspill til årsrapport for lokalt 


HMS-arbeid 


 behandle- og gi råd knyttet til instituttets prioriteringer, oppfølging og strategier for 


HMS-arbeid  


 ikke gå inn i saker relatert til enkeltpersoner. 


 


ADMINISTRASJONSSJEFEN skal i samarbeid med instituttleder: 


   


 sørge for at instituttet følger opp egne mål, overordnede mål og myndighetskrav innen 


HMS på en systematisk måte 


 koordinere HMS-arbeidet på instituttet/sentrene.  


 følge opp innrapportert status for HMS fra instituttet/sentret  


 utarbeide en samlet status for HMS ved instituttet som skal legges frem for 


instituttrådet minst en gang i året  


 


VERNEOMBUDET skal: 


 


 ivareta arbeidstakere og studenter sine interesser i saker som angår arbeids- og 


studiemiljøet 


 påse at verneinnretninger og personlig verneutstyr er tilstedet i passende antall, at det 


er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand 


 påse at arbeidstakere og studenter får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring 


 gjøre seg kjent med gjeldende lovverk, verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger 


som er gitt av Arbeidstilsynet og/eller arbeidsgiver 


 


 


HOVEDVERNOMBUD skal i tillegg til de funksjoner som er tillagt verneombudene: 


 


 Være den øverste representant for de ansatte i arbeidsmiljøspørsmål ved fakultetet 


 være en representant for fakultetets verneombud 



http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a228
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4. Satsingsområder i handlingsplanen 


 


4.1. Ledelse 


 


Ledelsen ved fakultet skal i 4-års perioden prioritere å få innført en rutine med 


semistrukturerte årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte med felles skriftlig 


oppsummering fra begge parter til bruk ved neste års medarbeidersamtale. Det er viktig at 


dette blir en ordning som omfatter alle, slik at ikke medarbeidersamtalen oppfattes 


stigmatiserende eller som en avvikshåndtering.  


 


 Dekanus skal ha årlige medarbeidersamtale med alle instituttledere og med 


fakultetsdirektør 


 Instituttlederne skal ha årlige medarbeidersamtale med alle faste vitenskaplige ansatte 


på instituttet og med administrasjonssjef   


 Fakultetsdirektør skal ha årlige medarbeidersamtale med alle administrativt ansatte i 


stabsfunksjon 


 Administrasjonssjefene skal ha årlige medarbeidersamtale med alle administrativt 


ansatte på sitt institutt 


 Forskningsgruppelederne skal ha årlig medarbeidersamtale med alle teknisk- og 


vitenskaplige ansatte samt postdok, PhD- kandidater tilknyttet sin gruppe.  


 PhD- kandidaten skal ha årlig medarbeidersamtale med sin hovedveileder 


 


4.2 Psykososialt arbeidsmiljø 


Det psykososiale arbeidsmiljøet handler om hvordan mennesker forholder seg i interaksjon 


med hverandre. Det psykososiale arbeidsmiljøet angår alle ansatte og studenter, og et godt 


arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå de målene organisasjonen har satt seg innenfor 


undervisning, forskning og formidling. Fakultet skal ha et arbeidsmiljø preget av 


engasjement, arbeidsglede og oppmerksomhet rettet mot hver enkelt medarbeider, der alle blir 


behandlet med gjensidig respekt, vises omsorg og gis ansvar.  


 


Tett samarbeid over lang tid gjør at det kan knyttes personlige bånd mellom veileder og 


stipendiat.  Dette kan være en utfordring når det oppstår uenighet eller problemer.  


Stipendiatens avhengighet av god veiledning gjør at de to partene i utgangspunktet ikke er 


jevnbyrdige, noe som tilsier at stipendiatene bør ivaretas spesielt.   


 


Forholdet mellom stipendiat og veileder er formelt sett godt ivaretatt gjennom PhD-


reglementet, veiledningsavtaler samt generelle forskningsetiske retningslinjer.  Utfordringen 


er å legge til rette lokale rutiner som sikrer at intensjonene i regelverket blir oppfylt. 


PhD- kandidaten skal så langt det er mulig ha et faglig nettverk rundt seg som kan bidra til å 


gjøre dem mindre avhengige av veileder som enkeltperson. Instituttene skal ha gode lokale 


rutiner for å håndtere utfordringer eller problemer knyttet til veiledning, og rutiner og 


ansvarsfordeling skal være godt kjent for både veiledere og PhD- kandidaten. Fakultetet skal 


arbeide for å styrke en felles forståelse av krav, forventninger og rettigheter som ligger til 


veileder- og stipendiatrollene. 
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Det er et lederansvar å sørge for: 


 


- Klarhet i rollefordeling, ansvarsområder og arbeidsoppgaver for alle ansatte.  


- Tilbakemelding på utført arbeid 


- Vektlegging av sosial- og fysisk trygghet og trivsel  


- Inkluderende arbeidsmiljø 


- Tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre de arbeidsoppgavene en blir tildelt 


- At medarbeidere trygt kan ta opp problemer med årsak i eller konsekvenser for arbeid 


og arbeidssituasjon 


- At alle HMS-saker som blir fremmet får en løsning og at det blir gitt tilbakemelding om 


utfallet til berørte parter 


- At saker som ikke kan løses lokalt blir løftet høyere opp i organisasjonen 


- At enheten har rutiner for håndtering av konflikter 


- At ingen i veilederfunksjon misbruker sin stilling. Dette gjelder spesielt seksuell 


trakassering 


 


4.3 Risikovurdering ved særlig utsatt arbeidsmiljø  


 


Risikovurdering er et grunnleggende element for alt forebyggende arbeid, og er en 


fellesnevner for alle aktuelle myndighetskrav. Risikovurdering skal finne sted ved alle 


arbeidsplasser, men kan de fleste steder realiseres gjennom eksisterende HMS-rutiner. 


”Risiko- og sårbarhetsanalyse” (ROS) kan være aktuelt ved enheter med særlig risikofylt 


arbeidsmiljø (klinisk arbeid, laboratorier). 


 


Alt arbeid ved MOF skal skje på en trygg måte, og i samsvar med aktuelt regelverk. Innsikt, 


holdninger og en formell struktur skal sikre at risikoforhold blir påvist og fulgt opp. 


 


Instituttene skal sikre nødvendige forebyggende tiltak for egne arbeidstakere, og sammen med 


Bedriftshelsetjenesten vurdere hvilke personer som skal innkalles til helsekontroller eller 


vaksinering. Instituttene er i utgangspunktet ansvarlige for å ta initiativ til kartlegging, 


utarbeidelse av interne rutiner òg til å levere sitt bidrag til de innkallingsrutinene som evt. blir 


avtalt. 


 


Det skal være spesielt fokus på: 


 Bruk av røntgenutstyr og isotoper 


 Biologisk aktive kjemikalier 


 Allergener 


 Arbeid med mikrobiologiske agens generelt, og smittefarlig humant materiale spesielt  


 Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (GMO). Praktiske rutiner og formalia 


 Spesielle prosedyrer, som f.eks. håndtering av skader (jf. stikkskader) 


avfallshåndtering og transport av biologisk materiale 


 Lagring av kjemikalier  


 


 


 


 


 





		Vedlegg a) Brev fra universitetsdirektøren - datert 31.01.2014

		Vedlegg b) Samlerapport 2013 - MOF

		Vedlegg c) Samlet årsrapport fra enhetene

		Vedlegg d) Fakultetets HMS handlingsplan 2010-2014
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5. mars.


9. april
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høst 2014


Vår 2014 Styresaker O-saker 


Jan. • Budsjett – fordeling 2014 


• Beslutning om oppnevning av komité 


• Bedømmelser av avhandling for ph.d-graden 


• Utsatt fratredelse for fast vitenskapelig ansatt 


• Referater 


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• NOKUT-rapport – UiB  


Mars • Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret høsten 


2014 


• Valg til fakultetsstyre og instituttråd (Gruppe B og 


Gruppe D)  


• Endringer i reglement for 


gjennomføring/godkjenning av spesial-


/spesialistutdanning i odontologi 


• Årsregnskap 2013 


• Ny studieplan i medisin – makroplan og 


organisering 


• Tilsettinger/utlysninger  


• Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden  


• Referat – komitémøte i REK vest 16.01.2014 


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Årsrapport HMS 2013 – frister  


• Revidert målstruktur – innspill fra MOF 


• Oppnevning av arbeidsgruppe – Utvikling av ny RBO-modell 


for fakultetet   


• Organisasjonsutvikling – Kartlegging av behov for adm. 


tjenester ved fakultetene  


• Dekanen orienterer: 


• Strategiplan/handlingsplaner – status  


• Forskning- og utdanningsmeldinger 2013 – frister  


• Klagesak  


April • Økonomirapport pr. februar 2014 


• Årsrapport HMS 


• Rullering av strategisk plan 2015-2016  


• Utdanningsmelding, Forskningsmelding og 


Forskerutdanningsmelding 2013 


• Årsmelding 2013 Forskerlinjen 


• Godkjenninger av bedømmelse og tildeling av 


professoropprykk  


• Utlysninger og tilsetninger  


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Informasjon fra NIFU/Doktorgradsregisteret 


• Tildelinger – Fond og legater  


• Tildelinger av forskningsmidler til syv NFR-prosjekter til IGS 


– GLOBVAC  


• Oppnevning av representanter – Styringsgruppen for 


miljøledelse ved UiB  


• Høyringsutkast – nytt tilsettingsreglement 


• Dekanen orienterer  


Mai • Økonomirapport pr. mars 2014 


• Prosesskartlegging – rekrutteringsprosesser  


• Vedtak om justert strategiplan 2015-2016 


• Statusrapport (Ny RBO-modell) 


• Referater 


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Fond og legater – status 


Juni • Økonomirapport pr. april 2014  


• Sommerfullmakt 


• Fakultetsledelsens handlingsplaner 2014- 2016 - 


presentasjon. 


• Statusrapport (insentivordning for å fremme 


kvalitet i undervisningen)  


• Utdeling av priser på fakultetsdag 12. juni  


• Middag med fakultetsstyret  


• Referater  


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


 


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2014 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 02.04.2014 







































































































































































d) Tildeling av midler til prosjekt (lenke vedlagt):  
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin har fått tildelt midler for 7 stk. NFR prosjekter i 
GLOBVAC-programmet av 12 innsendte søknader. Denne aktiviteten er ikke inkludert i 
måltallet for NFR virksomheten for 2014: http://www.forskningsradet.no/prognett-
globvac/Nyheter/Results_from_the_2013_call_for_proposals_to_GLOBVAC/1253993931533
/p1224697869306 
 
 



http://www.forskningsradet.no/prognett-globvac/Nyheter/Results_from_the_2013_call_for_proposals_to_GLOBVAC/1253993931533/p1224697869306

http://www.forskningsradet.no/prognett-globvac/Nyheter/Results_from_the_2013_call_for_proposals_to_GLOBVAC/1253993931533/p1224697869306

http://www.forskningsradet.no/prognett-globvac/Nyheter/Results_from_the_2013_call_for_proposals_to_GLOBVAC/1253993931533/p1224697869306













 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Telefon 55582086 


Telefaks 55589682 


post@mofa.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Haukelandsveien 28 


Bergen 


Saksbehandler 


Stig Løland 


55 58 21 06 


side 1 av 1 


 


 


Til instituttene  


 


 


  


Høring - reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/ 
administrative lederstillinger 


 


Viser til sak 2013/5145 om høring reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, med 


orientering til instituttene. Saken er gjennomgått i Team L 18.03.14.  


 


Nytt personalreglementet skal erstatte Reglement for vitenskapelige ansatte ved UiB, sist 


endret i 2006.  


 


Fakultetsledelsen har opprettet en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til felles hørings-


uttalelse fra Det medisinsk-odontologiske fakultet:  


administrasjonssjef Synnøve Myhre  


administrasjonssjef Tone Friis Hordvik  


seksjonssjef Gerd Johannessen  


seksjonssjef Marianne Bø Larsen  


 


Fakultetsledelsen ber instituttene gi innspill til arbeidsgruppen på følgende punkter i nytt 


reglement: 


6.3.4 – Innsyn i innstillingen 


6.4.4 – Innsyn i ansettelsesorganets vurderinger og vedtak 


Instituttenes frist for å komme med innspill til arbeidsgruppen settes til 11.4.2014. 
Uttalelser legges på sak 14/3464. 
 
Arbeidsgruppens frist til å lage et forslag til en samlet høringsuttalelse er 24.4.2014. 
 
 


Vennlig hilsen 


 


Inger Hjeldnes Senneseth 


underdirektør 


 Stig Løland 


 nestleder personalseksjonen 


Referanse Dato 


2014/3464-STLØ 27.03.2014 
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REGLEMENT FOR ANSETTELSE I VITENSKAPELIGE 


STILLINGER OG FAGLIGE/ADMINISTRATIVE 


LEDERSTILLINGER 


1. Virkeområdet for reglementet 


Reglementet gjelder ved Universitetet i Bergen (UiB) for alle ansettelser i undervisnings- og 


forskerstillinger, åremålsstillinger og ansettelser med særskilte ansettelsesbestemmelser, som er 


regulert i eller i medhold av universitets- og høyskoleloven. 


Reglementet gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, som lover, 


forskrifter, sentrale avtaler eller Personalreglementet for Universitetet i Bergen og andre interne 


regelverk. 


2. Overordnede prinsipper for rekruttering 


Den best kvalifiserte søker til en ledig stilling skal ansettes.  


Kvalifikasjonsprinsippet bygger på den alminnelige saklighetsnorm som gjelder ved ansettelse i 


statlige stillinger. Avvik fra prinsippet må ha hjemmel i lov eller forskrift. 


I stillinger basert på vitenskapelige kvalifikasjoner kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte 


internasjonale eller nasjonale standarder. De viktigste elementene i vurderingen av hvem som er 


best kvalifisert er: utdanning, andre formelle kvalifikasjoner, vitenskapelig produksjon, 


arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen.  


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse skal dokumenteres på grunnlag av utdanning eller 


undervisning og veiledning.  


Det skal arbeides aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige 


kategorier av stillinger. 


3. Universitetsstyrets funksjon i ansettelsessaker 


3.1 Ansettelse i universitetsstyret 


3.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Universitetsstyret, eller rektor etter fullmakt, utlyser stillinger når ansettelse skal foretas av 


universitetsstyret. 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av styret. 


Dersom rektor er medlem i innstillingsutvalget, avgis forslag til tilsetting. 
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For stillinger som krever vitenskapelig kompetanse skjer innstilling ut fra sakkyndig bedømmelse 


etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Innstillingsutvalget skal gjennomføre intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger, eller andre 


prøver for å vurdere egnethet til stillingen. 


I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


3.1.2 Ansettelse av universitetsdirektør 


Universitetsstyret ansetter selv universitetsdirektør i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre. Åremålsperioden er seks år, ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år.  


3.1.3 Ansettelse av dekan 


Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling gis av et innstillingsutvalg med leder og fire 


medlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis ha tilknytning til fakultetet. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene.  


Universitetsstyret ansetter dekanen etter at fakultetsstyret har hatt anledning til å uttale seg. 


Dekanen ansettes på åremål med åremålsperiode på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


3.1.4 Ansettelse av direktør for Universitetsmuseet i Bergen 


Direktør for Universitetsmuseet i Bergen ansettes i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre, etter at styret for Universitetsmuseet i Bergen har hatt anledning til å uttale 


seg. Åremålsperioden er på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en sammenhengende periode 


på mer enn tolv år. 


3.1.5 Ansettelse av faglige ledere for senter mv 


Når det skal foretas ansettelse i universitetsstyret for stilling som faglig leder for senter mv. foretas 


ansettelsen etter reglene for alminnelig ansettelsesprosedyre, eventuelt med tillegg av særskilte 


prosedyreregler fastsatt i reglene for enheten. 


3.2 Kalling 


Universitetsstyret kan, når særlige grunner taler for det, foreta ansettelse av kvalifiserte personer 


uten forutgående kunngjøring (kalling) i undervisnings- og forskerstillinger, samt i stillinger som leder 


for avdeling og grunnenhet. 


Universitetsledelsens forslag om kalling skal som hovedregel skje på anmodning fra fakultetsstyret 


med klare og entydige anbefalinger fra institutt og fakultet. 


Av likestillingshensyn kan kalling benyttes for å rekruttere kvalifiserte personer fra sektoren, 


forskningsinstitusjonene, næringsliv og forvaltning mv.  


Kalling kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 
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3.3 Delegasjon av universitetsstyrets myndighet i ansettelsessaker 


3.3.1 Delegasjon av myndighet 


Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke 


følger av lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å 


delegere.  


Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og 


på styrets ansvar. 


3.3.2 Utøvelse av delegert myndighet 


Innstillings- og tilsettingsorganer som har fått delegert styrets avgjørelsesmyndighet, anses som egne 


forvaltningsorganer. Organet eller dets medlemmer kan ikke instrueres i enkeltsaker i spørsmål som 


ligger innenfor organets myndighetsområde. 


3.4 Ansettelsessaker som kan bringes inn for universitetsstyret til avgjørelse 


Når et annet organ enn universitetsstyret er ansettelsesorgan, kan følgende saker bringes inn for 


styret til avgjørelse: 


- Hvis innstillingsorganet ikke vil innstille en søker etter henvendelse fra ansettelsesorganet 


iht. tjenestemannsloven § 4 nr. 5 tredje punktum, skal saken avgjøres av universitetsstyret. 


Bare én av dem som er innstilt, eller den som ansettelsesorganet vil tilsette, kan da tilsettes. 


Den som er innstilt av et mindretall i et innstillingsorgan, regnes også som innstilt. 


- Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. 


tjenestemannsloven § 5 nr. 3 kreve saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes 


i det møte hvor ansettelsessaken behandles, og skal grunngis skriftlig.  


Universitetsstyret kan da bare velge mellom de søkere som noen av ansettelsesorganets 


medlemmer vil ansette.   


4. Ansettelser på fakultetsnivå 


4.1 Ansettelse i fakultetsstyret 


4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og 


åremålsstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. 


Fakultetsstyret skal selv ansette instituttledere og i faste stillinger som førsteamanuensis- og 


professorstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet.  


Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 


bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet.  
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Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv.  


4.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre for fakultet uten institutter 


For fakultet uten institutter foretas innstillinger, som ellers vanligvis foretas av instituttleder, av et 


innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av fakultetsstyret. 


4.1.3 Ansettelse av instituttleder 


Innstilling til instituttlederstilling foretas av et innstillingsutvalg med prodekan som leder, og fire 


medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og 


ett medlem studentene. Ett av medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av 


det aktuelle instituttrådet. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. 


Ansettelse av instituttleder skjer på åremål for fire år av gangen. Ingen kan være ansatt som 


instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


4.2 Ansettelse i ansettelsesutvalg 


Fakultetsstyret kan opprette et ansettelsesutvalg.  


Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker utvalget skal 


avgjøre, med unntak for de stillinger hvor fakultetsstyret ikke kan delegere ansettelsesmyndigheten.   


Ansettelsesutvalget skal ha dekanen som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Det oppnevnes 


personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene.  


Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der 


ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. 


Instituttleder ved grunnenheter tilknyttet fakultetet nedsetter en gruppe som medvirker ved 


intervju, referanseinnhenting og prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses 


hensynet til effektiv og forsvarlig saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling 


foretas av instituttleder selv. 


4.3 Administrativ ansettelse 


Dekanen kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid enn seks 


måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, under 


forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse, og det er dokumentert 


tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den midlertidige stillingen vært utlyst offentlig, kan det etter innstilling fra instituttleder foretas 


ansettelse i ansettelsesutvalg for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og 


i undervisnings- eller forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for 


midlertidig ansettelse og det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 
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Når arbeidets karakter tilsier det, kan forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere 


ansettes administrativt i inntil seks måneder i mindre enn 37,5 prosent av full stilling. Den 


midlertidige ansettelse skjer av fakultetsdirektør etter forslag fra instituttleder. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


5. Ansettelse i styrer med særskilt ansettelsesmyndighet 


5.1 Universitetsmuseet i Bergen 


5.1.1 Ansettelsesmyndighet 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen har ansettelsesmyndighet for alle vitenskapelige stillinger som 


er knyttet til museet.  


Museets direktør ansettes av universitetsstyret iht. pkt. 3.1.4, etter at styret for Universitetsmuseet i 


Bergen har hatt anledning til å uttale seg. 


5.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen kan delegere til museets direktør å foreta utlysning og 


oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der styret har ansettelsesmyndighet.  


Instituttleder ved enheter ved Universitetsmuseet i Bergen foretar innstilling i ansettelsessaker i 


styret. Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling av den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv. 


5.1.3 Administrativ ansettelse 


Museets direktør kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid 


enn seks måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, 


under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og det er 


dokumentert tilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den ledige stillingen vært utlyst offentlig, kan ansettelse foretas i styret for Universitetsmuseet i 


Bergen for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller 


forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og 


det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


5.2 Universitetsbiblioteket 


5.2.1 Ansettelsesmyndighet  


Styret for Universitetsbiblioteket har ansettelsesmyndighet for førstebibliotekar – og 


universitetsbibliotekarstillinger. 
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Direktør for Universitetsbiblioteket ansettes av Det sentrale tilsettingsrådet for administrative 


stillinger ved UiB, etter innstilling av styret for Universitetsbiblioteket. 


5.2.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Styret for Universitetsbiblioteket kan delegere til direktør for biblioteket å foreta utlysning og 


oppnevne bedømmelseskomité i ansettelsessaker der styret har ansettelsesmyndighet.  


Sammensetning av bedømmelseskomiteen og kravene til vitenskapelige kvalifikasjoner tilpasses 


stillingens karakter. 


Direktør for Universitetsbiblioteket foretar innstilling i ansettelsessaker i styret. Før direktøren 


foretar formell innstilling, nedsettes en gruppe som utarbeider forslag til innstilling. 


5.2.3 Administrativ ansettelse 


Direktør for Universitetsbiblioteket kan etter forslag fra nedsatt gruppe på tre personer foreta 


administrativ ansettelse for kortere tid enn seks måneder i midlertidig stilling som førstebibliotekar- 


og universitetsbibliotekarstillinger, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for 


midlertidig ansettelse og det er dokumentert tilstrekkelig kompetanse for stillingen. 


Har den ledige stillingen vært utlyst offentlig, kan ansettelse foretas i styret for 


Universitetsbiblioteket for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førstebibliotekar- og 


universitetsbibliotekarstillinger, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig 


ansettelse og det er dokumentert tilstrekkelig kompetanse for stillingen. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


6. Generelle saksbehandlingsregler for ansettelsesprosedyren 


6.1 Utlysning 


6.1.1 Ledig stilling skal som hovedregel utlyses offentlig  


Det er ansettelsesorganene som har myndighet til å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger.  


Utlysning skal skje i henhold til statlige og interne retningslinjer.  


Før utlysning skjer skal ansettelsesmyndigheten, eller den som har fått delegert slik myndighet, 


kontrollere at utlysningstekst og stillingsbeskrivelse: 


- er i overensstemmelse med enhetens forsknings- og rekrutteringsstrategi 


- har tilstrekkelig dekning i budsjetter 


- har et innhold som gjør at utlysningsteksten sammen med stillingsbeskrivelsen danner de 


nødvendige rammer for ansettelsesprosessen, og kan inngå som en del av arbeidsavtalen 


- har lovhjemmel for ansettelse i midlertidige stillinger 


- er i overenstemmelse med lov og avtaleverket 
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- inneholder spesiell invitasjon til å søke, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den 


aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde 


- er sendt til de hovedtillitsvalgte ved UiB som orientering om den lønn stillingen vil bli utlyst med, og 


at merknadsfristen på tre dager er utløpt. 


6.1.2 Utarbeidelse av utlysningstekst 


De faglige krav og beskrivelser av den ledige stillingen utarbeides i samarbeid med det fagmiljøet der 


stillingen skal plasseres. Administrasjonen må sørge for standardmessig utforming av de deler av 


utlysningsteksten som sammen med stillingsbeskrivelsen skal inngå som en del av arbeidsavtalen, og 


som har betydning for overholdelse av lov og avtaleverk. 


Søknadsfrist er normalt 3 uker.  


6.1.3 Fornyet utlysning 


Kvalifikasjonskrav fastsatt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse kan ikke fravikes ved ansettelse i 


stillingen.  


Dersom det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, kan ansettelse ikke skje før etter ny utlysning. 


Stillingen lyses også ut på nytt dersom: 


- det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble utlyst, eller  


- forholdene for øvrig har endret seg vesentlig. 


6.1.4 Unntak fra utlysning 


Utlysning kan unnlates ved administrativ ansettelse for kortere tid enn seks måneder for stillinger 


nevnt under pkt. 4.3, 5.1.3 og 5.2.3, samt ved ansettelse i eksternt finansierte oppdrag etter pkt. 7.3. 


6.1.5 Innsyn i søkerliste og utvidet søkerliste  


Det skal snarest etter at søknadsfristen er gått ut settes opp en offentlig søkerliste iht. offentleglova. 


Listen skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver 


søker. 


Begjæringer fra søkere om å unntas fra offentlig søkerliste skal undergis en konkret vurdering i hvert 


enkelt tilfelle. 


En søker har rett til å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Denne skal inneholde samtlige øvrige 


søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat 


virksomhet, jf. forvaltningslovforskriften. 


6.2 Sakkyndig bedømmelse 


6.2.1 Den sakkyndige bedømmelsens funksjon i ansettelsesprosessen  


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse. Ordningen med sakkyndig bedømmelse er begrunnet i behov for 
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uavhengig faglig vurdering og kvalitetssikring, samtidig som det understreker faglig autonomi som 


fundamentalt element ved forskning, undervisning og formidling. 


6.2.2 Oppnevning av sakkyndig komité 


Oppnevning av sakkyndig komité og mandat avgis av fastsatt myndighet. 


Den sakkyndige komité skal bestå minst av tre medlemmer.  


Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å vurdere alle søkerne som oppfyller 


vilkårene i utlysningen og stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den sakkyndige 


komiteen, med mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. For vurdering av 


søkere til professor- og førsteamanuensisstillinger kan bare en av de sakkyndige være ansatt ved UiB. 


På de fagområder hvor det er hensiktsmessig skal det så langt det er mulig være minst en sakkyndig 


fra utlandet. For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger bør minst en sakkyndig være ansatt 


utenfor UiB.  


For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de sakkyndige ha 


professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. For 


førsteamanuensisstillinger skal minst en av de sakkyndige ha professorkompetanse, og de øvrige 


minst førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av 


fagområdet. 


For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger oppnevnes 


sakkyndige med professor- eller førsteamanuensiskompetanse, avhengig av stillingens vitenskapelige 


nivå. I særlige tilfelle kan en postdoktor med kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet 


benyttes.  UiB-ansatte postdoktorer uten pliktarbeid kan ikke benyttes.  


I tillegg til de ordinære sakkyndige kan det i særlige tilfelle utpekes én eller flere spesialsakkyndige til 


å vurdere deler av det materiale søkerne har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir 


individuelle vurderinger til veiledning for de ordinære sakkyndige.  


Sakkyndige må ikke være i slekt med eller ha slik tilknytning til søkere at de er inhabile etter 


forvaltningslovens regler.  Heller ikke må det foreligge andre særegne forhold som er egnet til å 


svekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om den sakkyndige 


bedømmelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den sakkyndige selv eller noen som 


den sakkyndige har nær personlig tilknytning til. 


6.2.3 Mandat for sakkyndig komité 


Den sakkyndige komité skal på bakgrunn av innsendt materiale og dokumenterte forhold foreta en 


bedømming og rangering av:  


- Søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder, og i forhold til de vitenskapelige kvalifikasjonskrav for den ledige 


stillingen slik de er angitt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse.  


- Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisningserfaring 


og veiledning.  
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- Andre dokumenterte kvalifikasjoner med utgangspunkt i krav angitt i utlysningstekst og 


stillingsbeskrivelse. 


Det må fremkomme av bedømmelsen hvem som er kvalifisert, og den faglige avstanden mellom de 


kvalifiserte må beskrives i tillegg til rangering. Bedømmelsen skal være mest omfattende for de best 


kvalifiserte søkerne. Bedømmelse og rangering skal ta hensyn til det tidsspenn resultatene er 


oppnådd innenfor, og det skal legges mest vekt på nylig oppnådde resultater.  


Dersom det i utlysningsteksten er åpnet for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling med sikte på 


kvalifisering og fast ansettelse, skal den sakkyndige komité uttale seg om søkere har faglige 


forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av fastsatt midlertidig 


ansettelsesperiode. 


Komiteen skal ikke uttale seg om spørsmål om likestilling, fortrinnsrett, personlig egnethet eller 


andre forhold som ikke gjelder søkernes samlede dokumenterte faglige kvalifikasjoner.  


De sakkyndige skal normalt arbeide som komité, men i enkelte tilfelle kan det bestemmes at de 


sakkyndige skal avgi individuelle vurderinger. Er det dissens i komiteen, skal begrunnelsen for de 


forskjellige standpunkter fremgå av uttalelsen.  


Den sakkyndige bedømmelse skal normalt foreligge innen tre måneder etter de oppnevnte har 


mottatt nødvendige materiale mv. Dersom bedømmelsen ikke kan leveres innen denne fristen, skal 


dette innberettes til fakultetet og begrunnes. 


6.2.4 Søkeres rett til å komme med merknader til den sakkyndige bedømmelse 


Bedømmelseskomiteens vurdering sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å 


påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen 


eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren. 


Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell 


tilleggsuttalelse før den sakkyndige bedømmelse med merknader og eventuell tilleggsuttalelse 


sendes til innstillende myndighet.  


6.2.5 Innsyn i den sakkyndige bedømmelse og merknader 


Det praktiseres merinnsyn i sakkyndig bedømmelse med merknader og eventuelt tilleggsuttalelse når 


disse er sendt til innstillende myndighet. 


6.2.6 Fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse 


Fakultetsstyret kan beslutte å fravike kravet til sakkyndig bedømmelse for stipendiater, 


vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater.  


Når det er gjort fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse, må innstillende myndighet vurdere om 


søkerne oppfyller kravene til basisutdannelse, og om de er tilstrekkelig faglig kompetent til det 


doktorgradsprogram eller den plan for spesialistutdanning som ansettelsen gjelder. 
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6.3 Innstilling 


6.3.1 Innstillingsmyndighet og rangering 


Innstilling foretas av innstillingsutvalg eller den som har innstillingsmyndighet. 


Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i den 


rekke følge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved innstillingen, hvis det ene kjønn er underrepresentert på vedkommende 


fagområde. 


6.3.2 Grunnlaget og vurderinger for innstilling 


Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Det skal i tillegg gjennomføres intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger eller andre prøver 


som grunnlag for innstillingen. Instituttleder eller stillingens nærmeste overordnede skal delta ved 


intervju. Ved prøveforelesninger eller andre prøver bør samme myndighetsperson delta. 


I innstillingen skal det blant annet foretas en vurdering av søkernes personlige egnethet. Vurderingen 


av personlig egnethet for den aktuelle stillingen må i stor grad bygge på skjønn. Dersom personlig 


egnethet skal kunne tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers kvalifiserte søkere, må 


innstillingsmyndigheten sørge for at den har et forsvarlig faktisk grunnlag for vurderingen. Dette 


innebærer at det må gjennomføres intervju og at aktuelle referanser innhentes. Det bør i tillegg gå 


klart frem av innstillingen hvilke egenskaper ved en ellers godt kvalifisert søker som tilsier at 


vedkommende sin personlige egnethet for stillingen er dårligere. I alle fall må saken være 


tilstrekkelig opplyst med hensyn til dette kriteriet. Egenskapene som vektlegges må ha relevans for 


arbeidet som skal utføres. 


I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


6.3.3 Utforming av innstilling 


Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, vitenskapelige og andre formelle 


kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av: 


- krav i utlysning og stillingsbeskrivelse 


- opplysninger i søknadene  


- uttalelse fra sakkyndig komité med eventuelle merknader 


- opplysninger fra intervju, referanser, prøveforelesninger eller andre prøver mv. 


Innstillingen skal også inneholde merknader om særlige forhold som er kommet frem under 


ansettelsesprosedyren og som kan ha betydning for vurderingen av ansettelsen. 
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6.3.4 Innsyn i innstillingen 


Flertallets forslag 


En søker gis normalt innsyn i innstillingen og i Likestillingskomiteens uttalelse, men ikke de delene 


som inneholder vurderinger av personlig egnethet. En søker har etter forvaltningslovforskriften rett 


til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. En søker 


har også rett til å gjøre seg kjent med om det foreligger dissens blant medlemmene av 


vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor mange stemmer hver av de innstilte søkerne 


har fått. 


En søker kan ha krav på innsyn i deler av referat fra intervju, prøveforelesninger e.l. i henhold til 


forvaltningslovforskriften § 18. En søker har rett til å gjøre seg kjent med skriftlig referat som gjengir 


hva søkeren selv har sagt i intervju eller annen samtale med tjenestemann som deltar i forberedelsen 


av ansettelsessaken. 


En søker har rett til å gjøre seg kjent med søknadene fra søkere som er innstilt til eller tilsatt i 


stillingen, og vedlegg til disse søknadene, jf. forvaltningslovforskriften § 17. 


Likestillingskomiteen ved UiB sendes gjenpart av innstillingen og de sakkyndiges uttalelse, og gis 


anledning til uttalelse innen 3 virkedager. Uttalelse fra komiteen skal følge saken til 


ansettelsesorganet.   


Det gis normalt merinnsyn etter offentleglova i innstillingen og i Likestillingskomiteens uttalelse, men 


ikke de delene som inneholder vurderinger av personlig egnethet. Det gis normalt ikke merinnsyn i 


referat fra intervju, referanser eller prøveforelesning.  


Det gis merinnsyn i innstillingen og Likestillingskomiteens uttalelse når innstillingen sendes 


ansettelsesorganet. 


Det er aldri aktuelt å praktisere merinnsyn i taushetsbelagte opplysninger.  


Mindretallets forslag 


En søker har etter forvaltningslovforskriften rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til 


stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. En søker har også rett til å gjøre seg kjent med om det 


foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor 


mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått.  


En søker har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som 


innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder nye 


faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken.  


En søker kan i tillegg til innstillingen ha krav på innsyn i deler av referat fra intervju, 


prøveforelesninger e.l. i henhold til forvaltningslovforskriften § 18. 


Likestillingskomiteen ved UiB sendes gjenpart av innstillingen og de sakkyndiges uttalelse, og gis 


anledning til uttalelse innen 3 virkedager. Uttalelse fra komiteen skal følge saken til 


ansettelsesorganet. 
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Ved begjæring om innsyn fra offentligheten skal merinnsyn vurderes konkret. Det er aldri aktuelt å 


praktisere merinnsyn i taushetsbelagte opplysninger. 


6.4 Ansettelse 


6.4.1 Ansettelsesmyndighetens kontrollfunksjon 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling. Ansettelsesmyndigheten må vurdere om innstillingen 


bygger på et forsvarlig, saklig grunnlag ut fra de kvalifikasjonskrav og behov som fremgår av utlysning 


og stillingsbeskrivelse, sakkyndig bedømmelse og personlig egnethet mv. 


Dersom ansettelsesorganet vil ansette en søker som ikke er innstilt, skal ansettelsesorganet be om 


skriftlig uttalelse om vedkommende fra innstillingsorganet. Også et mindretall i ansettelsesorganet 


kan be om slik uttalelse. Hvis innstillingsorganet likevel ikke vil innstille vedkommende og 


tilsettingsorganet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av universitetsstyret iht. pkt. 3.4. 


Er ansettelsesorganet i tvil om den sakkyndige bedømmelsen er adekvat og forsvarlig, skal 


ansettelsesorganet foreta det som er nødvendig for å avklare og eventuelt korrigere en slik 


uoverensstemmelse, men ikke selv foreta en sakkyndig bedømmelse. Dette kan skje ved at 


ansettelsesorganet: 


- ber om en tilleggsuttalelse fra den sakkyndige komiteen  


- oppnevner en komité som foretar en gjennomgang av selve bedømmelsen for å vurdere om denne 


er bygget på en riktig bedømmelsesnorm 


- oppnevner flere sakkyndige eller en ny sakkyndig komité 


6.4.2 Anvendelse av kvalifikasjonsprinsippet 


Ansettelsesorganet skal ansette den søker som er best kvalifisert for den ledige stillingen. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved ansettelse, hvis det ene kjønn er underrepresentert på vedkommende 


fagområde. 


6.4.3 Saksbehandlingen i ansettelsesorganet  


Ansettelse i universitetsstyret og fakultetsstyret skjer i møte.  


Ansettelse i ansettelsesutvalg skjer ved at saksdokumentene sendes til ansettelsesutvalgets 


medlemmer, som hver for seg avgir uttalelse. Leder av ansettelsesutvalget avgir sin uttalelse til slutt. 


Det avholdes møte når ett medlem av ansettelsesutvalget krever det, eller når det er dissens blant 


ansettelsesutvalgets medlemmer. 


Medlemmer av ansettelsesorganet som har deltatt i innstillende myndighets behandling av saken 


eller vært medlem av sakkyndig komité, bør vike sete ved ansettelsesorganets behandling av saken.  
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Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. pkt. 3.4 kreve 


saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes i det møte hvor ansettelsessaken 


behandles, og skal grunngis skriftlig. 


Ansettelsesorganet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og 


underskriver. Ved stemmelikhet har ansettelsesorganets leder dobbeltstemme.  


Ansettelsesorganets vedtak tas inn i en protokoll hvor det skal fremgå hvordan den enkelte har 


stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved protokolltilførsel. 


Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av ansettelsesorganets behandling av saken i møtet. 


6.4.4 Innsyn i ansettelsesorganets vurderinger og vedtak  


Flertallets forslag 


En søker gis innsyn i dokument som inneholder vurderinger gjort eller gitt av ansettelsesorganet, 


men ikke i de deler som inneholder vurderinger av personlig egnethet. 


Det gis merinnsyn etter offentleglova i dokument som inneholder vurderinger gjort eller gitt av 


ansettelsesorganet, men ikke i de deler som inneholder vurderinger av personlig egnethet. 


Ansettelsesorganets vedtak er offentlig. 


Mindretallets forslag 


Ansettelsesorganets vedtak er offentlig. 


En søker har ikke rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder vurderinger 


som er gjort eller gitt av ansettelsesorganet.  


7. Særskilte regler for vitenskapelige ansettelsesforhold 


7.1 Midlertidige bistillinger ved UiB 


Det kan foretas midlertidig ansettelse i bistilling i inntil 20 prosent av undervisnings- og 


forskerstilling. 


Det er en forutsetning for midlertidig bistilling ved UiB at den som ansettes har hovedstilling hos 


annen arbeidsgiver. Ved opphør av hovedstilling opphører også den midlertidige bistillingen uten 


oppsigelse. 


Det skal foretas sakkyndig bedømmelse etter stillingsbeskrivelse som er tilpasset den vitenskapelige 


kompetanse som er nødvendig for den midlertidige stillingen. Fakultetsstyret kan i særlige tilfelle 


bestemme at kravene til sakkyndig bedømmelse fravikes. For ansatt i midlertidig bistilling ved UiB 


som har oppnådd kompetanseerklæring for II-stilling og som søker ledig hovedstilling, skal det 


foretas ny bedømmelse basert på de ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar 


med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for hovedstillingen.  
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7.2 Kombinerte stillinger 


En kombinert stilling er en fast hovedstilling og en fast bistilling med inntil 20 prosent  av full stilling, 


som etter avtale mellom ulike arbeidsgivere er knyttet sammen på den måten at den ansatte som 


har hovedstillingen er pålagt bistillingen. Kombinerte stillinger skiller seg fra andre 


stillingskombinasjoner ved at bistillingen behandles som et tillegg til hovedlønnen, og ikke blir lagt til 


stillingsprosenten. 


Avtalen skal avklare arbeidsgivernes forpliktelser når det gjelder arbeidstakere i kombinerte 


stillinger, og tilrettelegging og finansiering for de forsknings- og undervisningsfunksjoner som 


arbeidstakere i kombinerte stillinger skal ivareta.  Det skal legges til rette for at hvert av 


arbeidsforholdene tilpasses slik at arbeidspliktene i begge stillinger ivaretas.  


Kombinerte stillinger skal lyses ut samtidig i fellesskap av hoved- og bistillingsarbeidsgiver.  


Søkere må oppfylle ansettelsesvilkårene og kompetansekravene for begge stillingene. Fakultetsstyret 


kan for bistilling ved UiB i særlige tilfelle bestemme at kravene til ordinær sakkyndig bedømmelse 


fravikes. For bistillingsinnehaver ved UiB som har oppnådd slik begrenset kompetanseerklæring, og 


som søker om annen fast ansettelse eller opprykk, skal det foretas ny bedømmelse basert på de 


ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder. 


Dersom den ene arbeidsgiver ønsker å tilsette en søker som den andre arbeidsgiver ikke finner 


kvalifisert, kunngjøres stillingene på nytt. Før ansettelse i hovedstillingen skal ansettelsesorganet for 


bistillingen godkjenne ansettelsen. 


Arbeidstakere i kombinerte stillinger skal følge begge parters regler for sikring av konfidensiell 


informasjon.  


Søknad/melding om ferie, sykdom og annet fravær skal forelegges begge arbeidsgivere. 


Ved opphør av ansettelse i hovedstillingen, opphører også ansettelsen i bistillingen. Selvstendig 


opphør av bistillingen, skjer etter de alminnelige opphørsregler i biarbeidsgiverens virksomhet. 


Pensjonsforhold for kombinerte stillinger må avklares individuelt med Statens Pensjonskasse. 


7.3 Eksternt finansierte oppdrag 


Etter forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 kan det blant annet gjøres unntak fra 


tjenestemannslovens regler om utlysning, innstilling og ansettelse for stillinger i eksternt finansierte 


oppdrag. 


Ved anvendelse av forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 skal begrepet eksternt finansierte 


oppdrag fortolkes som arbeid som er tidsavgrenset og primært skal utføres på vegne av en annen 


virksomhet som i det hele, eller i det alt vesentlige, finansierer oppdraget. Med eksternt finansiert 


personale forstås ansatte som er midlertidig ansatt for å utføre arbeid i slike oppdrag og som 


finansieres ved inntektsoverføring fra den annen virksomhet. 


Ved UiB skal unntaksregelen praktiseres på følgende måte: 
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- Det skal alltid foretas utlysning for stillinger som har varighet over tre år 


- Sakkyndig bedømmelse skal skje iht. reglene i pkt. 6.2.2 eller 6.2.6 


- For utlyste stillinger kan innstilling foretas av instituttleder, eller etter delegasjon av utnevnt 


prosjektleder ansatt ved UiB 


- Ansettelse i stillinger i eksternt finansierte oppdrag kan skje i ansettelsesutvalget 


7.4 Stipendiatstillinger 


Stipendiatstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 


Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst to sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet. Når det er gjort fravik fra kravet om 


sakkyndig bedømmelse, jf. pkt. 6.2.6, må innstillende myndighet vurdere om søkerne oppfyller 


kravene til basisutdannelse, og om de er tilstrekkelig faglig kompetent i forhold til 


doktorgradsprogrammet. 


Tilsettinger i stipendiatstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


7.5 Postdoktorstillinger 


Postdoktorstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 


Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst tre sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet.  


Tilsettinger i postdoktorstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


8. Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, jf. universitets- og 


høyskoleloven § 11-3 


8.1. Vedtaksorgan  


Ansettelsesorganet selv avgjør sak etter tjenestemannsloven § 17 nr. 3 om avskjed, oppsigelse, 


suspensjon eller ordensstraff.   


For stillinger hvor ansettelsesutvalg er ansettelsesorgan, avgjøres slike saker i fakultetsstyret. 


8.2. Rett til mindretallsanke iht. tjenestemannsloven § 18 nr. 2 
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Er det i et ansettelsesorgan ikke flertall for å fatte vedtak om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, 


kan hvert medlem av mindretallet kreve at saken bringes inn til universitetsstyret for avgjørelse. Det 


samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. Krav om dette må fremsettes 


i det møte hvor vedtaket skulle treffes.  


For vedtak i universitetsstyret gjelder ikke reglene om rett til mindretallsanke etter 


tjenestemannsloven § 18 nr. 2.  


8.3 Klageorgan 


Ansatt som har fått avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, kan påklage vedtaket til 


universitetsstyret.  


Er vedtaket fattet av universitetsstyret er departementet klageorgan. 
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TIL:  ARBEIDSGRUPPEN FOR NYTT TILSETTINGSREGLEMENT FOR 
VITENSKAPELIGE ANSATTE 


 
FRA:  PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN  
 
TEMA: INFORMASJON OM OFFENTLIGHET OG MERINNSYN I TILSETTINGSSAKER 
 
DATO: 07.01.14 OG 06.02.14 
 
Utgangspunkt 
Dokumenter i sak om tilsetting kan unntas offentlighet med hjemmel i offentleglova (offl) § 
25, første ledd. I utgangspunktet kan alle dokumenter i tilsettingssaken unntas, med unntak 
av offentlig søkerliste. Bestemmelsen setter ikke opp noe forbud mot å gi innsyn, og det skal 
derfor vurderes merinnsyn i tilsettingssaksdokumenter.  
 
Merinnsyn 
Merinnsyn innebærer at selv om det er anledning til å gjøre unntak fra innsyn for 
opplysninger/dokument, skal det likevel vurderes å gi helt eller delvis innsyn, jf. offl. § 11. 
Ved vurderingen av om meroffentlighet skal praktiseres, må de hensynene som taler for og 
mot innsyn avveies mot hverandre. Hensyn som taler for å unnta saksdokumenter kan være 
personvernhensyn, hensynet til private interesser, hensynet til effektive avgjørelsesprosesser 
osv. Hensyn som kan tale for merinnsyn kan være hensynet til informasjons- og ytringsfrihet, 
rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontroll fra allmennheten. Det er 
aldri aktuelt å praktisere merinnsyn når det gjelder taushetsbelagte opplysninger. 
 
Partsinnsyn 
Avgjørelser som gjelder ansettelse i staten er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I 
motsetning til det som gjelder for andre typer enkeltvedtak, har søkere til stillinger verken 
krav på begrunnelse for tilsettingsvedtaket eller klagerett etter forvaltningsloven. Heller ikke 
de alminnelige reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven gjelder i tilsettingssaker. I 
forvaltningslovforskriften kap. 5 er det gitt regler om partsinnsyn i tilsettingssaker som gir 
søkerne en særlig rett til innsyn i opplysninger om seg selv og andre søkere. 
 
Søkerliste og utvidet søkerliste 
Det følger av offentleglova § 25 at det skal settes opp en offentlig søkerliste som skal 
inneholde søkernes navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune. 
Søkere kan be seg unntatt fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Det skal gjøres en 
konkret vurdering av oppfordring fra en søker om ikke å bli oppført på søkerlisten, og 
vurderingen må skje i forhold til den enkelte søker og de grunner som oppgis for å bli unntatt 
fra søkerlisten. Det må legges vekt både på den interessen allmenheten har i innsyn i saken, 
rekrutteringshensyn og personvernhensyn. 
 
Søkerne har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og alder og 
fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet. 
Disse opplysningene sammenfattes i en utvidet søkerliste. 
 
Innsyn i sakkyndig bedømmelse og merknader 
Det er et akademisk prinsipp at vitenskapelig kompetanse skal vurderes eksklusivt ved 
sakkyndig bedømmelse, med begrenset adgang for andre til å overprøve 
kompetansevurderingen. For å øke tilliten til et slikt lukket system for vurdering av 
vitenskapelig kompetanse, er det viktig både for den enkelte søker og allmennheten at det er 
åpenhet om den foretatte sakkyndige bedømmelse i hver enkelt sak. Dette taler for at det i 
tillegg til partsoffentlighet også bør være merinnsyn for de sakkyndige bedømmelsene. 
 







 


 


Ved UiB er det langvarig praksis for at det gis merinnsyn i alle sakkyndige bedømmelser med 
merknader. 
 
 
 
Innsyn i innstillingen 
Innstilling til vitenskapelige stillinger skal skje ut fra en sakkyndig bedømmelse etter den 
stillingsbeskrivelse som er gitt i utlysning og betenkning. Ved UiB gjennomføres det i tillegg 
som oftest intervju og prøveforelesning ved tilsetting i vitenskapelige stillinger, iht. 
universitets- og høyskoleloven (uhl) § 6-3(3). Innstillingen er dermed en skriftlig uttalelse fra 
innstillende myndighet til ansettelsesmyndigheten om søkernes utdanning, vitenskapelige og 
andre formelle kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen.  
 
Søkerne til en stilling har etter forvaltningsforskriften rett til å gjøre seg kjent med hvem som 
er innstilt, rangeringen og om eventuelle dissenser. Derimot har søkerne ikke krav på å få 
gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som innstillingsmyndigheten 
har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder nye faktiske 
opplysninger eller anførsler av betydning for saken. 
 
Søkernes begrensede partsinnsyn i innstillinger tilsier at offentligheten ikke kan ha et 
generelt krav på merinnsyn som går utover søkernes. De hensyn som har begrunnet 
begrenset partsinnsyn, gjør seg minst like gjeldende i forhold til vurderingen av 
offentlighetens merinnsynsrett. 
 
Reglene om taushetsplikt kan også begrunne at offentligheten ikke kan gis innsyn i 
innstillingen. Det er taushetsplikt for opplysninger som er egnet til å karakterisere noen 
personlig. Forvaltningsloven § 13 oppstiller taushetsplikt for opplysninger om «noens 
personlige forhold». Som «noens personlige forhold» regnes opplysninger om psykisk og 
fysisk helse, følelsesliv, personlig karakter osv., som det er vanlig å ønske blir holdt fortrolig. 
Vurderinger om «personlig egnethet» vil ofte kunne anses som opplysninger om slike 
personlige forhold. 
 
En praksis med merinnsyn i innstillinger kan føre til at potensielle søkere heller velger å søke 
stillinger ved andre universiteter som har en mindre belastende behandling av søkerne, jf. 
blant annet praksis ved UiO1. 
 
Det sterke innslaget av skjønn ved vurderinger av «personlig egnethet», gjør at det lett kan 
være delte meninger om i hvilken grad vurderingene er riktige eller gale. Dette 
skjønnsmessige slingringsmonnet tilsier at man uansett ved vurderinger om innsyn i 
innstillinger, generelt tillegger hensynet til personvern mer vekt enn den interessen 
offentligheten har i innsyn i saken. 
 
Merinnsyn i vurderinger av en persons vitenskapelige kompetanse, kan av mange oppfattes 
som et utfordrende innsyn i noens personlige forhold. Merinnsyn i sakkyndige bedømmelser 
må likevel godtas. Derimot er det vanskeligere å akseptere at søkere til vitenskapelige 
stillinger i tillegg skal måtte godta at offentligheten gis innsyn i skjønnsmessige vurderinger 
av «personlig egnethet», uansett om vurderingene fremtrer som positive eller negative. 
 
Generell åpenhet rundt innstillingen vil kunne medføre at innstillende myndighet ikke 
beskriver søkernes personlige egnethet på en tydelig og korrekt måte i innstillingen. Dette vil 
føre til at saken ikke blir så godt opplyst som mulig for ansettelsesmyndigheten før den skal 
treffe sitt vedtak. Selv om det er gjort unntak fra begrunnelseskravet i tilsettingssaker, gjelder 


                                                 
1
 https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/tilsettingprof.html#toc45  


 http://www.uio.no/om/jobb/soknadsprosessen/vitenskapelige-rekruttering.html#toc5  







 


 


fortsatt kravet om en forsvarlig saksbehandling og at tilsettingsmyndighetens avgjørelse skal 
være saklig begrunnet. Skriftlighet rundt vurderingen av personlig egnethet kan også 
redusere faren for mistanke om at den avgjørelsen som er truffet er bygget på 
utenforliggende eller usaklige hensyn, og dermed begrense faren for saksbehandlingsfeil, jf. 
sak for Sivilombudsmannen 2011/710.  
 
Etter POAs syn er det derfor grunn til å tro at offentligheten som oftest ikke bør gis innsyn i 
innstillinger, og at søkerne bare gis innsyn i den utstrekning de har krav på det etter 
forvaltningsforskriften. 
 
TILLEGG 06.02.14: Forholdet mellom merinnsyn for parter og offentligheten 
Fvl § 18, annet ledd gir anledning til å gi merinnsyn for en part dersom hensynet til parten 
veier tyngre enn behovet for unntak. Tilsvarende kan offentligheten gis merinnsyn etter 
offentleglova § 11 dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. 
Ved revisjonen av Fvl § 18, annet ledd var noe av hensikten å bringe formell harmoni mellom 
de to regelsettene om merinnsyn. Det er imidlertid grunn til å merke seg at de to 
lovbestemmelsene viser til ulike vurderingstema.  
 
Det er gitt nærmere anvisning på vurderinger og hvordan partsinnsyn skal praktiseres i 
ansettelsessaker i forvaltningsforskriftens kapittel 5. Forskriftens utgangspunkt fremgår av § 
14, og er at ansettelsessaker er unntatt fra reglene om dokumentinnsyn etter fvl § 18. 
Ordlyden i hele forskriften viser også at siktemålet med forskriften har vært å gi ensartede 
innsynsregler for all offentlig ansettelse. Ordlyden kan likevel ikke oppfattes som et absolutt 
forbud mot å gi innsyn utover forskriftens regler. Partsmerinnsyn i sakkyndige bedømmelser 
er et eksempel på et slikt unntak. Det at det ikke er forbudt å gjøre unntak fra 
partsinnsynsreglene i forvaltningsforskriften, betyr imidlertid ikke at det enkelte statsorgan 
står fritt til å lage egne innsynsregler som strider mot forskriften. Etter POAs syn er UiB som 
hovedregel forpliktet til å følge forvaltningsforskriftens innsynsregler, ut fra hensynet til 
enhetlige partsinnsynsregler i staten. Merinnsyn må eventuelt gis av det aktuelle organ i den 
enkelte ansettelsessaken, etter en konkret vurdering av om hensynet til parten veier tyngre 
enn behovet for unntak. POA mener at UiB ikke har anledning til å vedta generelle 
partsmerinnsynsregler som strider mot forskriften, og som ikke bygger på en slik konkret 
vurdering i den enkelte sak.  
 
Det er i offentleglova § 25 gitt anledning til å gjøre unntak fra innsyn i dokumenter i 
ansettelsessaker. Unntaket gjelder ikke søkerlister, men det er ellers ikke gitt nærmere regler 
i offentleglova eller forskrifter om meroffentlighet i ansettelsessaker. Det er imidlertid klart at 
merinnsyn for offentligheten ikke kan gå lenger enn søkernes innsynsrett. POA mener at det 
derfor ikke er anledning for UiB  å «utligne» en slik forskjell i innsyn, ved å gi generelle regler 
om partsmerinnsyn som går utover reglene i forvaltningsloven og forvaltningsforskriften.  
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Notat 


Forslag til retningslinjer for innsyn i vitenskapelig tilsettinger 
Notatet inneholder et forslag til retningslinjer for merinnsyn i saksdokumenter i vitenskapelige 


tilsettingssaker.  Notatet vurderer spesielt de dokumentene det knytter seg offentlig interesse til og 


hvor behovet for tydeligere retningslinjer er størst.  Spørsmålet om merinnsyn i vitenskapelige 


tilsettingssaker har vært behandlet i Det akademiske kollegium (nå universitetsstyret) en rekke 


ganger (DAK sak 41/90, 37/93, 29/94, 208/94 og 41/02) og det er ved Universitetet i Bergen en 


etablert tradisjon for relativt stor grad av åpen knyttet til vitenskapelige tilsettinger. 


Etter offentleglova § 25 kan dokumenter i tilsettingssaker unntas fra innsyn, med unntak av offentlig 


søkerliste. Dette er en «kan» bestemmelse og det er derfor ikke noe forbud mot å gi innsyn.  Det er 


likevel aldri aktuelt å gi innsyn i opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.   


Søkernes rett til innsyn i tilsettingssaker er regulert i forvaltningsforskriften kapittel 5.  Disse 


rettighetene er beskrevet mer utfyllende notat fra Personal- og organisasjonsavdelingen.   


Forvaltningsforskriftens bestemmelser er likevel ikke til hinder for at universitetet velger å praktisere 


merinnsyn ut over minimumskravet i offentleglova § 25.  Innsynet vil da naturligvis måtte omfatte 


både søkere og allmennheten generelt.  


Merinnsyn 


Selv om man kan unnta saksdokumenter fra innsyn, har man plikt til å vurdere merinnsyn (offl. § 11).  


I vurderingen skal offentlighetens interesser for innsyn vies mot forvaltningens behov for å unnta.  


Merinnsyn skal gis dersom det ikke er behov for å unnta dokumentet.  Merinnsyn bør også gis 


dersom offentlighetens interesser veier tyngre enn behovet for unntak.   


Vitenskapelige tilsettinger er i en særstilling ved universitetet og det er knyttet særlig offentlig 


interesse til disse, både fra fagmiljøene og pressen. De senere årene har tilsettingsprosessene 


generelt blir mer komplekse og innstillende myndighet har fått en mer fremtredende rolle i 


prosessen.  Argumenter som taler for åpenhet er kontrollen dette gir for at saksbehandlingen har 


vært korrekt, grundig og at det ikke er tatt utenforliggende eller usaklige hensyn.  Åpenhet gir 


trygghet i miljøene for at søkernes vitenskapelig kompetanse har blitt vurdert eksklusivt ved 


sakkyndig bedømmelse og at tilsettingssakene har blitt korrekt behandlet.  Dette kan bidra til å 


styrke tilliten til universitetet.  


Hensyn som kan tale for å ikke gi innsyn er søkerens behov for diskresjon og ønsket om å tiltrekke 


seg godt kvalifiserte søkere.  Universitetet har behov for at tilsettingsprosessene er grundige og 


gjennomarbeidet.  Tilsettingsorganet har også behov for ærlige og åpne råd fra 


innstillingsmyndigheten for at beslutningsgrunnlaget skal bli så godt som mulig.  Ved full åpenhet kan 


det være at man blir mer tilbakeholdende med å gi ærlige vurderinger av søkeres egnethet for 


stillingen, enten i en aktuell sak eller i framtidige saker.   Åpne råd og vurderinger av negativ karakter 


kan oppleves som personlig belastende for deltakere i tilsettingsprosessen, det være seg 


komitemedlemmer, instituttleder eller fakultetsledelse. 
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Behovet for unntak fra offentlighet gjør seg gjeldende for enkelte dokumenter i vitenskapelige 


tilsettingssaker og disse vil derfor bli vurdert under. 


Det er langvarig praksis for å praktisere merinnsyn i sakkyndig bedømmelse og merknader til denne.  


Denne praksisen bør videreføres. 


I en del tilsettingssaker gjennomføres det prøveforelesning og intervju og det skrives referat fra 


disse.  I noen tilfeller skrives det også referat fra referanseintervjuer eller referanser dokumenteres 


på annet vis. Disse dokumentene inneholder skjønnsmessige vurderinger som kan være egent til å 


karakterisere personer.   Personvernhensyn og dokumentenes skjønnsmessige innhold taler for at 


det normalt ikke gis merinnsyn i disse dokumentene.   Videre taler personvernhensyn og 


innstillingsmyndighetens behov for å gi ærlige vurderinger og råd for det som hovedregel bør ikke gis 


merinnsyn i vurderinger av personlig egnethet i innstillingen.  Det bør på den annen side kunne gis 


merinnsyn i vurderinger av søkernes pedagogiske og administrative kompetanse, samt vurdering av 


andre forhold som måtte være meritterende, eller vurderinger som knytter seg til søkernes faglige 


profil sett opp mot instituttets faglige satsingsområder og strategier. 


Det bør derfor normalt gis merinnsyn i forslag til innstilling og innstilingen i vitenskapelige 


tilsettinger, med unntak at de deler som inneholder vurdering av personlig egnethet.  Som en 


konsekvens av dette bør det også gis innsyn i dokumenter som er lagt fram for likestillingskomiteen, 


men da med unntak av vurderinger av personlig egnethet. 


Merinnsyn i sakkyndig vurdering bør gis når denne sendes innstillende myndighet, mens merinnsyn 


for øvrig bør gis fra det tidspunkt innstillingen oversendes tilsettingsorganet.  


Vedlagt er dokumenter i vitenskapelige tilsettingssaker satt opp i en tabell med forslag til praksis for 


merinnsyn.  


 


Arne R. Ramslien, arkivleder 


27.01.2014
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Dokumenter i vitenskapelige tilsettingssaker Offentlig § 25, 1. § 11 Tidspunkt for merinnsyn Merknad 


Anmodning om utlysing x     


Utlysing x     


Søknader, CV, attest  x    


Trekk av søknad x    Unntas om søker har unntak fra offentlig 
søkerliste, eller søknadsfrist ikke er 
utløpt 


Offentlig søkerliste x     


Utvidet søkerliste  x    


Forslag til sammensetning av sakkyndig komite x     


Oppnevning av komite x     


Eventuelt korrespondanse mellom komite og fakultet x     


Sakkyndig vurdering av søkerne   x Ved oversendelse til 
innstillingsmyndighet 


 


Uttale fra spesialsakkyndig   x Ved oversendelse til 
innstillingsmyndighet 


 


Merknader fra søker   x Ved oversendelse til 
innstillingsmyndighet 


 


Tilsvar fra komite   x Ved oversendelse til 
innstillingsmyndighet 


 


Referat fra intervju – intervjurapport  x    


Rapport fra prøveforelesning  x    


Referanseintervju  x    


Oversendelsesbrev til Likestillingskomiteen   x Ved oversendelse til 
tilsettingsorgan 


Vurderingen av personlig egnethet 
sladdes ved merinnsyn 


Merknad fra Likestillingskomiteen   x Ved oversendelse til 
tilsettingsorgan 


Vurderingen av personlig egnethet 
sladdes ved merinnsyn 


Forslag til innstilling    x Ved oversendelse til 
tilsettingsorgan 


Vurderingen av personlig egnethet 
sladdes ved merinnsyn 


Innstilling/saksframlegg til tilsettingsorgan   x Ved oversendelse til 
tilsettingsorgan 


Vurderingen av personlig egnethet 
sladdes ved merinnsyn 


Vedtak om tilsetting x     


Tilbud om tilsetting x     


Avslag på tilbud x     


Aksept av tilbud x     


Signert arbeidsavtale x     
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 26/14 


Sak nr.: 2013/13398 
 


 Møte: 09.04.2014 
 


 
 
RULLERING AV STRATEGISK PLAN 2015-2016 – DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE 
FAKULTET  


 
Dokumenter i saken 


1. Strategisk plan 2015-2016 (http://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-
2014-web-2-_1.pdf) 


2. Oppdatert milepælsplan (vedlegg) 
 
Bakgrunn 
Saken gjelder rullering av strategisk plan for å komme i fase med universitetets 
strategiplan, samt utarbeiding av handlingsplaner og andre tiltak for strategi-
oppnåelse:  


a) Rullering av strategisk plan 2015-2016 (sak 109/13) 
b) Fakultetsledelsen handlingsplaner for strategioppnåelse(sak 109/10, med 


rapportering til styret om status for arbeidet sak 78/12, sak 72/13) 
c) Resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO), og 
d) Intensivordning for å fremme kvalitet i undervisningen. 


 
Dekana fikk fullmakt til å organisere strategiprosessen, med følgende milepælsplan: 
 
Tidspunkt Tema  Deltakere/møtearene 
3.12.2013  
 
 


Saksforelegg til Fakultetsstyret: 
Fakultetsledelsens plan for rullering av fakultetets 
strategiplan 2015-2016 
 


Fakultetsledelsen 
 


5. - 
6.12.2013 


Rullering av strategiplan 
Handlingsplaner 
 


Dekanens utvidete 
ledergruppe 


11.12.2013 
 
 


Prosess og milepælplan for rullering av  
Strategisk plan 2015-2016 – Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 


Fakultetsledelsen 
Fakultetsstyret 
 


6.3.2014 Status for arbeidet med strategiplan 
 


Fakultetsstyret 


April 2014 Høring - ny strategiplan 
 


Instituttene 
(Samarbeidspartnere) 


9.4.2014 Utdanningsmelding 
Forskningsmelding 
Forskerutdanningsmelding 
 


Fakultetsstyret 


21.5.2014 Vedtak om justert strategiplan 2015-2016 
Statusrapport  
- ny RBO-modell 
- insentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen 
 


Fakultetsstyret 


Mai 2014 Høringer: 
-ny RBO-modell 


Instituttene 



http://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf

http://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf





- insentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen 
 


18.6.2014 Fakultetsledelsens handlingsplaner 2014-2016 - 
presentasjon. 


Fakultetsstyret 


17. 9.2014 Vedtak  
-Ny RBO-modell 
-Insentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen 


Fakultetsstyret 


 
På møte i dekanas utvidete ledergruppe 5.-6.12.2013 ble fakultetet strategiplan 
gjennomgått og arbeidet med å utarbeide nye handlingsplaner ble startet.  
Den utvidete ledergruppens gjennomgang av strategiplan for Det medisinsk-
odontologiske fakultet 2010-2014, konkluderte med at den vedtatte strategien 
fremdeles var aktuell og gjeldende, og at strategiplanen og nye handlingsplaner ville 
være et godt grunnlag for strategisk retning og måloppnåelse for perioden 2015-
2016. 
 
På dette grunnlag anbefaler dekana at nåværende strategiske plan rulleres for 
perioden 2015-2016, uten endringer: 
http://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell. Arbeidsgruppen 
ledes av prodekan og har representanter fra instituttene, med seksjonssjef økonomi 
som arbeidsgruppens sekretær (Orienteringssak 5.3.2014). 
 
Arbeidsgruppen for å utvikle en incentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen 
er under etablering. Det foreslår at status for arbeidsgruppens arbeid legges fram for 
styret i juni-møtet. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tar oppdatert redegjørelse for 


prosessen for rullering av strategisk plan til etterretning og vedtar at fakultetets 
strategiplan videreføres uten endringer for perioden 2015-2016. 


 
2. Styret får statusrapporter om framdrift i arbeidet med i tråd med oppdatert 


milepælsplan. 
 


 
 
 
31.mars 2014, INSE 
 
 
 
 
Nina Langeland 
dekan 


Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør 


 



http://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf





Vedlegg 1 Oppdatert milepælsplan 
 
Rullering strategiplan 2015-2016. 
Handlingsplaner.  
Resultatbasert omfordeling.  
Incentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen 
 
Tidspunkt Tema  Deltakere/møtearena 
3.12.2013  
 
 


Saksforelegg til Fakultetsstyret: 
Fakultetsledelsens plan for rullering av 
fakultetets strategiplan 2015-2016 
 


Fakultetsledelsen 
 


5. - 6.12.2013 Rullering av strategiplan 
Handlingsplaner 
 


Dekanens utvidete 
ledergruppe 
 


11.12.2013 
 
 


Prosess og milepælplan for rullering av  
Strategisk plan 2015-2016 – Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 


Fakultetsledelsen 
Fakultetsstyret 
 


6.3.2014 Status for arbeidet med strategiplan. Muntlig 
orientering. 
 


Fakultetsstyret 
 


9.4.2014 Utdanningsmelding 
Forskningsmelding 
Forskerutdanningsmelding 
 


Fakultetsstyret 


21.5.2014 Statusrapport  
- ny RBO-modell 
 


Fakultetsstyret 


Mai 2014 Høring: 
-ny RBO-modell 
 


Instituttene 


17.6.2014 Statusrapport  
- Incentivordning for å fremme kvalitet i 
undervisningen 
 


Fakultetsstyret 


Juni 2014 Høring: 
- Incentivordning for å fremme kvalitet i 
undervisningen 
 


Instituttene 


17.6.2014 Fakultetsledelsens handlingsplaner 2014-
2016 - presentasjon. 
 


Fakultetsstyret 


17.9.2014 Vedtak  
-Ny RBO-modell 
-Insentivordning for å fremme kvalitet i 
undervisningen 
 


Fakultetsstyret 


 





		Vedlegg - Oppdatert milepælsplan
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk -odontologiske fakultet     


  Styre-sak: 24 /14 


Sak nr.: 13/7076  Møte: 09.04.14 


 


Økonomirapport pr februar 2014 


 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 3/14: Budsjett 2014 - forslag rammefordeling institutter og enheter 
b) Universitetsstyresak, møte 10/4-2014: Økonomirapport pr februar 2014 
c) Økonomirapport MOF pr februar 2014 (Vedlegg) 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken informeres styret om økonomistatus pr 28. februar 2014. 
 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
Det er forventet stabil aktivitet i 2014 og fakultetet vil levere gode resultat innen forskning, 
utdanning og formidling. Men økonomisk sett er 2014 et utfordrende år for fakultetet. Flere 
institutter har aktivitet som er større enn de økonomiske rammene og det er betydelige 
underskudd fra tidligere år som skal dekkes inn de nærmeste årene.   
 
Februar er for tidlig på året til å danne seg et godt bilde av hvordan 2014 vil bli. Både lønn og 
samlede driftskostnader er lavere enn budsjettert så langt i år, og den eksterne aktiviteten er 
høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er ikke avdekket avvik med betydning for 
regnskapet som vil ha vesentlig effekt på forventet årsresultat.  
 
Vi forventer fortsatt et underskudd på 35 millioner kroner for hele fakultetet samlet. Planen 
for nedbetaling av underskuddet i fellesposter på 53 millioner kroner følges og underskuddet 
reduseres med 14 millioner kroner ved utgangen av 2014. Økonomien ved Institutt for klinisk 
odontologi, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 følges tettere opp i 2014 med bakgrunn i 
underskudd i 2013 og stramme budsjettrammer i 2014.  
 
Instituttenes positive overføringer til 2015 forventes å bli mindre enn de var til 2014. Samtidig 
har Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 budsjettert med underskudd i 2014.  
 
Driftsrammene for de to instituttene sikres og tiltak gjennomføres over tid slik at aktiviteten 
tilpasses budsjettet uten for store konsekvenser for undervisnings- og forskningsaktivitetene.  
 
Ved IKO ferdigstiller vi ny økonomistruktur med endringer for budsjettering og bokføring av 
pasientinntekter og inntekter fra direktorat i grunnbevilgning og BOA i løpet av mai måned. 
Det er foretatt en reversering på netto 11,0 millioner i reduserte inntekter i GB med 
tilsvarende økning i BOA av endringer foretatt i 2013, men dette påvirker ikke reelt sett 
fakultetets resultat. 
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Vedlagte rapport gjennomgår økonomisk status for fakultetet samlet sett samt økonomiske 
hovedtall for instituttene. Videre er det utarbeidet oversikter pr institutt over årsverk finansiert 
av grunnbevilgningen og BOA i ulike stillingskategorier. Dette gir et grunnlag for dialog i 
forhold til tiltaksplanen om inndekning av underskudd. 
 
 


Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2014 til etterretning.  
 
 
 
1. april 2014 
 
 
 
 
Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør   Ørjan Hauge   Beathe Bjørneberg 
     Seksjonssjef økonomi Controller 
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Vedlegg: Økonomirapport MOF pr februar 2014 
 


Hovedtall i regnskapet   


Grunnbevilgningen (GB) 
Pr februar 2014 er overskuddet på 13,1 millioner kroner. Det er 5,8 millioner kroner lavere 
enn det som var budsjettert for perioden. Årsaken til avvikene er beskrevet nedenfor. 
 
Tabell 1 – Regnskap pr februar 2014 (tall i hele 1 000)  


 
 
Inntektene er 10,8 millioner kroner lavere enn budsjett pr februar.  Dette skyldes flere 
forhold 


• Fra 2013 endret UiB regnskapsprinsipp for noen typer inntekter. IKO er blitt berørt av 
dette, der pasientinntekter ble flyttet fra BOA til grunnbevilgning og inntekter fra 
direktorater ble flyttet fra grunnbevilgning til BOA (nettoeffekt til sammen ble økte 
inntekter med 11,0 millioner kroner i 2013). Disse endringene ble gjort som en 
periodisering på slutten av 2013 og reversert i 2014. Konsekvensen av reverseringen 
er 11,0 millioner kroner i reduserte eksterne inntekter for 2014 som ikke er reelt i 
forhold til aktiviteten i perioden. Endringen blir reversert i regnskapet pr mars. 


• Tildelte grunnbevilgningsinntekter er lik budsjett med unntak av inntekter i 
stipendiatprosjektet med 0,8 millioner kroner mer enn budsjett fordi det er flere 
stipendiater enn forutsatt nå i starten av året. Antallet går ned mot sommeren og 
allerede i mars er avviket omlag halvert sammenlignet med januar og februar.  


• Eksterne inntektene i grunnbevilgningen er i tråd med budsjett med unntak av IKO, se 
over. 


 
Det er kjøpt varer og utstyr for 1,8 millioner kroner så langt i år. Dette er 1,0 millioner kroner 
mer enn budsjett. I hovedsak er dette et periodiseringsavvik knyttet til innkjøp av 
forbruksmateriell på OUK som er budsjettert i senere måneder. 
 
Pr februar er lønnskostnadene 81,8 millioner kroner, som er om lag 3,4 millioner kroner 
lavere enn budsjett. 1,6 millioner av avviket skyldes lønnsavsetninger som ble gjort ved 
årsskiftet og som nå er reversert. Disse kostnadene er budsjettert og kommer senere i år. 
Lønnskostnadene ligger lavere enn budsjett for alle enheter, med unntak av 
rekrutteringsstillinger, som i alt ligger 6% (0,9 mill.) høyere enn budsjettert. Her vil midlertid 
også kostnadene gå ned i månedene fremover som følge av færre ansatte stipendiater. De 
foreløpige lønnstallene fra mars indikerer at lønnsavviket vil være på samme nivå ved 
utgangen av mars, og at avviket på rekrutteringsstillinger om lag halveres.  
 
Andre driftskostnader er 4,3 millioner høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at 
arealkostnader til samarbeidende helseforetak knyttet til utplassering av studenter og 
laboratorier er kommet tidligere enn budsjettert (forutsatt). Kostnadene er budsjettert og 
avviket vil jevne seg ut utover i året.  


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 584 532           118 795     107 952     -10 843      -9 % 104 923 3 %
Utstyr 23 406             862            1 828         -965           -112 % -169 -1182 %
Lønn 478 330           85 169        81 760        3 409         4 % 77 521 -5 %
Andre driftskostn 48 233             7 737         11 990        -4 253        -55 % 12 058 1 %
Internhandel 34 320             6 178         -706           6 884         111 % 13 178 105 %
Sum kostn 584 290           99 946       94 871       5 074         5 % 102 588     8 %
Driftsresultat 242                 18 849       13 081       -5 768        2 335         460 %
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Netto interne transaksjoner er 6,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Det skyldes i 
hovedsak reverseringen ved IKO, som beskrevet under inntekter. Korrigerer vi for dette er 
det reelle avviket om lag 4 millioner høyere enn budsjett.   
 
På grunn av lavere aktivitet i BOA er det mindre overføringer av dekningsbidrag til 
grunnbevilgningen noe som gir netto høyere interne kostnader enn budsjettert. Instituttene 
melder at aktiviteten vil bli tilsvarende høyere senere i året og dermed vil dette avviket 
reduseres. I tillegg er det pr februar ikke ført belastning av BOA-prosjekter for kostnader som 
ligger i grunnbevilgningen.  
 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Pr. februar har fakultetet en ekstern aktivitet (BOA) 41,7 millioner kroner. Det er 4,7 mill. 
kroner høyere aktivitet enn budsjett i perioden, noe som ikke er reelt på grunn av 
reverseringen av regnskapsmessig periodisering ved IKO på 11,0 millioner kroner. Den 
reelle aktiviteten i perioden er 30,6 millioner kroner, som er 6 millioner kroner (16%) lavere 
enn budsjett. Det er likevel 18% (4,6 millioner) høyere aktivitet enn for samme periode i fjor.  
Det er usikkerhet om aktiviteten i eksternt finansierte prosjekt skyves til seinere perioder slik 
at budsjettert aktivitet for året opprettholdes eller at årsaktiviteten blir lavere. 
Budsjettmålsetningene for NFR og EU er redusert på grunn av lavere aktivitet hittil i år. 
 
Tabell 2 – BOA pr februar 2014 


 
 
Oppdragsaktivitet: Prosjektene fortsetter som i fjor. Reelt sett er aktiviteten som budsjettert. 
Reverseringen av føringene ved IKO reduserer aktiviteten med 0,7 millioner kroner. Vi 
fastholder årsbudsjett på 7 millioner kroner. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten for NFR-finansierte prosjekter er etter to måneder 
2,0 millioner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak lavere personalkostnader.  
For mars ser det også ut til at kostnadene vil ligge godt under budsjett.   Det er en risiko for 
at årsbudsjettet på 77 millioner kroner ikke nås, og vi reduserer prognosen for året til 75 
millioner i aktivitet for 2014.  Det er likevel gledelig at aktiviteten er større enn på samme tid i 
fjor, hvor aktiviteten for året under ett ble 65,4 millioner kroner.   
 
EU-prosjekter: Pr februar er aktiviteten 1,5 millioner kroner.  Det er lavere enn budsjett, men 
på samme nivå som for tilsvarende periode i fjor. Instituttene har budsjettert med økning ut 
over i året, men det er risiko for at årsbudsjettet på 14 millioner kroner ikke nås. Aktivitet pr 
mars ligger foreløpig også under budsjett. Vi reduserer prognosen for året til 12 millioner i 
aktivitet for 2014.  I 2013 var aktiviteten 9,0 millioner kroner.   
 
  


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 7 000 1 312 1 893 -581 1 182 711


NFR - bidragsaktivitet* 77 000 12 730 10 731 1 999 7 865 2 866         


EU - bidragsaktivitet 14 000 2 334 1 536 799 1 537 -1               


Annen bidragsaktivitet 136 000 20 560 27 497 -6 936 15 370 12 127        
Sum BOA 234 000 36 937 41 656 -4 719 25 954 15 702
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Annen bidragsaktivitet: 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. I regnskapet er aktiviteten pr 
februar blåst opp med 10,3 millioner kroner. Reelt er aktiviteten 3,4 millioner kroner mindre 
enn budsjettert, men den er høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Vi forventer økende 
aktivitet og fastholder årsbudsjett på 136 millioner kroner. 
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Vi fastholder forventning om 35 millioner kroner i underskudd for 2014 etter februar-
regnskapet. I budsjetteringen av 2014 forventet vi en negativ overføring til 2015 på 35,0 
millioner kroner, som tilsvarer om lag årsresultatet for 2014. Instituttenes positive 
overføringer forventes å gå ned med om lag samme beløp som underskuddet i fellespostene 
reduseres med.  Underskuddet i fellesposter på 53 millioner kroner skal bygges ned med 14 
millioner kroner i 2014 til 39 millioner kroner, jfr tabell fra styresak i januar. 
 
Tabell 3 Inndekning av underskudd i perioden 2014-2016 (tall i hele 1 000) 


 
 
Det gjennomføres konkrete tiltak som vedtatt av fakultetsstyret i budsjettbehandlingen januar 
2014. Vi har hatt særlig fokus på kvalitetssikring av antall årsverk i rekrutteringsstillinger, 
generelle driftskostnader og sparetiltak ved de kliniske instituttene som hadde underskudd i 
2013. Driften sikres og tiltak gjennomføres over tid slik at aktiviteten tilpasses budsjettet uten 
for store konsekvenser for undervisnings- og forskningsaktivitetene.  


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målsetningen for BOA reduseres til 230 millioner kroner mot budsjettert 234 millioner kroner. 
Det er en vekst i forhold til det som ble oppnådd i fjor på 8%. Aktiviteten er lavere enn 
forventet for NFR og EU, og vi reduserer derfor prognosen for året med 2 millioner for hver 
av finansieringskildene.  
 


Økonomisk status pr institutt 
Nedenfor blir det gitt en kort oversikt som viser økonomiske hovedtall og bemanning for 
instituttene.  


Aktivitet 2014 
Total aktivitet (Grunnbevilgning og BOA) ved instituttene i 2014 er planlagt som vist i 
diagrammet under. For odontologi er instituttet og klinikken synliggjort hver for seg. Det er 
størst planlagt aktivitet ved K2.  
 
Grunnbevilgningen ved instituttene fordeler seg som vist i diagrammet nedenfor. Det er K2 
som har størst planlagt aktivitet i grunnbevilgningen.  
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Den eksternt finansierte aktiviteten (BOA) fordeler seg på instituttene som vist under. Det er 
K2 som har planlagt størst andel aktivitet i 2014. Den eksterne aktiviteten ved OUK er 
hovedsakelig bidrag fra Helsedirektoratet knyttet til ulike utdanningstiltak så som 
kvalifiseringsprogrammet og spesialistutdanningen.  
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Bemanning ved instituttene 
Pr mars er det registrert 647,4 årsverk på instituttene samlet. Av dette er 165,2 årsverk 
knyttet til eksternt finansiert virksomhet mens 482,2 årsverk er i grunnbevilgningen. I tillegg 
kommer fakultetsadministrasjon, rekrutteringsstillinger og Regional komité for medisinsk  
og helsefaglig forskningsetikk (REK) med til sammen 213,8 årsverk. 
 


 
 


Institutt for biomedisin(IBM) 
IBM har om lag 60% av sin aktivitet i grunnbevilgningen og 40% fra eksterne 
finansieringskilder. EU er 2%, NFR 17% og andre er 22%. I kategorien andre er gaver størst 
med 16,9 millioner kroner. 
 
Tabellen nedenfor viser aktiviteten ved IBM fordelt på finansieringskilder med årsbudsjett og 
regnskap/budsjett hittil i år. Samlet sett er aktiviteten ved instituttet i tråd med budsjettet med 
unntak av NFR hvor aktiviteten ved starten av året er noe høyere enn forventet.  
 


 
 
Pr mars var det 122,8 årsverk ved IBM. Av disse er 34% BOA-finansiert. Samlet sett er 57% 
av de ansatte vitenskapelige, 33% tekniske og 10% administrative. 
 


 
 
 


Institutt for biomedisin (i hele 1.000)


Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett
Grunnbevilgning 16 768              16 985           -217               64 101                
Kjernefasiliteter 1 163                 1 165             -2                    12 568                
Sum Grunnbevilgning 17 931              18 150           -219               76 669                


Oppdragsaktivitet -                 
NFR 4 950                 3 907             1 043             22 000                
EU 223                    390                 -167               2 000                  
Andre 3 187                 2 863             324                 29 200                
Sum BOA 8 360                 7 160             1 200             53 200                


Stillingsgruppe BOA GB Totalsum
Administrative stillinger 1,0 11,8 12,8
Tekniske stillinger 3,0 37,1 40,1
Vitenskapelige stillinger 37,2 32,7 69,9
Totalsum 41,2 81,6 122,8







8 
 


Institutt for klinisk odontologi (IKO) 
IKO har om lag 77% av sin aktivitet i grunnbevilgningen og 23% fra eksterne 
finansieringskilder. EU er 2%, NFR 1% og andre er 20%. IKO har gjennom klinikken den 
kliniske virksomheten som en del av sin aktivitet. Av den eksterne aktiviteten er den største 
aktiviteten («andre») utdanningsoppdrag delfinansiert av helsedirektoratet 
(spesialistutdanning og kvalifiseringsprogram) 
 
Tabellen nedenfor viser aktiviteten ved IKO fordelt på finansieringskilder med årsbudsjett og 
regnskap/budsjett hittil i år. Regnskapet pr februar inneholder regnskapsmessige 
reverseringer som tas bort i mars. På grunn av endring i reglene for inntektsføring av 
inntekter i sektoren, er det en del endringer i hvordan regnskapet presenteres for IKO. Det 
jobbes med å få på plass alle enkeltheter her, og det forventes at det er på plass innen mai.  
 


 
 
Pr mars var det 155,4 årsverk ved IKO. Av disse er 7% BOA-finansiert. Samlet sett er 43% 
av de ansatte vitenskapelige, 23% tekniske, 24% andre stillinger og 9% administrative. 
Andre stillinger er knyttet til klinikkdriften. 
 


 
 


Klinisk Institutt 1(K1) 
K1 har 73% av sin aktivitet i grunnbevilgningen og 28% fra eksterne finansieringskilder. NFR 
utgjør 7% og andre finansieringskilder 19% av den eksterne aktiviteten. Gaver utgjør den 
største delen av andre finansieringskilder med 9,0 millioner kroner. Dyreavdelingen inngår 
som kjernefasilitet ved K1. Instituttet har budsjettert med 5,6 millioner kroner i underskudd for 
2014 
 
Tabellen nedenfor viser aktiviteten ved K1 fordelt på finansieringskilder med årsbudsjett og 
regnskap/budsjett hittil i år. Samlet er aktiviteten på instituttet noe lavere enn budsjettert. Det 
arbeides kontinuerlig med tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for instituttet. 
 


Institutt for klinisk odontologi (i hele 1.000)


Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett
IKO GB 7 774             4 008             3 766             25 489           
OUK GB 928                 12 053           -11 125         72 285           
Sum Grunnbevilgning 8 702             16 061           -7 359            97 774           


Oppdragsaktivitet (OUK) 857                 -                 857                 -                 
NFR (IKO) 80                   163                 -83                 1 000             
EU (IKO) 173                 354                 -181               2 400             
Andre (OUK) 11 731           4 499             7 232             25 914           
Sum BOA 12 841           5 016             7 825             29 314           


BOA GB
Stillingsgruppe IKO OUK Totalt IKO OUK Totalt
Administrative stillinger 2,0 2,0 7,8 3,5 11,3
Andre stillinger 2,0 2,0 34,7 34,7
Drifts- og vedlikehold 0,0 2,5 2,5
Tekniske stillinger 1,0 2,9 3,9 4,5 27,5 32,0
Vitenskapelige stillinger 1,2 1,8 3,0 29,9 34,2 64,1
Totalsum 2,2 8,7 10,9 42,2 102,3 144,5
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Pr mars var det 96,3 årsverk ved K1. Av disse er 14% BOA-finansiert. Samlet sett er 58% av 
de ansatte vitenskapelige, 30% tekniske og 12% administrative. 
 


 
 


Klinisk Institutt 2 (K2) 
K2 har 62% av sin aktivitet i grunnbevilgningen og 38% fra eksterne finansieringskilder. NFR 
utgjør 11%, EU 5% og andre finansieringskilder 22% av den eksterne aktiviteten. Stiftelser 
utgjør den største delen av andre finansieringskilder med 17,0 millioner kroner.  Instituttet har 
budsjettert med et underskudd på 3,2 millioner kroner. 
 
Tabellen nedenfor viser aktiviteten ved K2 fordelt på finansieringskilder med årsbudsjett og 
regnskap/budsjett hittil i år. Samlet er aktiviteten på instituttet noe lavere enn budsjett. Det 
arbeides kontinuerlig med tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for instituttet. 
 


 
 
 
Pr mars var det 169 årsverk ved K2. Av disse er 38% BOA-finansiert. Samlet sett er 63% av 
de ansatte vitenskapelige, 29% tekniske og 8% administrative. 
 


 
 


Klinisk institutt 1 (i hele 1.000)


Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett
Grunnbevilgning 11 024                               11 787           -763               67 922           
Kjernefasiliteter 791                                     596                 195                 1 294             
Sum Grunnbevilgning 11 815                               12 383           -568               69 216           


Oppdragsaktivitet -                 
NFR 876                                     767                 109                 7 000             
EU 117                                     264                 -147               300                 
Andre 2 129                                  2 677             -548               18 100           
Sum BOA 3 122                                  3 708             -586               25 400           


Stillingsgruppe BOA GB Totalsum
Administrative stillinger 1,0 10,6 11,6
Andre stillinger 0,2 0,2
Tekniske stillinger 1,5 27,3 28,8
Vitenskapelige stillinger 11,0 44,7 55,7
Totalsum 13,7 82,6 96,3


Klinisk institutt 2 (i hele 1.000)


Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett
Grunnbevilgning 15 130           16 507           -1 377            95 712           
Kjernefasiliteter 729                 787                 -58                 2 771             
Sum Grunnbevilgning 15 859           17 294           -1 435            98 483           


Oppdragsaktivitet 35                   -                 35                   -                 
NFR 1 979             2 976             -997               17 000           
EU 943                 1 162             -219               8 700             
Andre 7 381             6 040             1 341             36 100           
Sum BOA 10 338           10 178           160                 61 800           


Stillingsgruppe BOA GB Totalsum
Administrative stillinger 1,0 12,6 13,6
Tekniske stillinger 12,3 36,2 48,5
Vitenskapelige stillinger 50,4 56,5 106,9
Totalsum 63,7 105,3 169,0







10 
 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin(IGS) 
IGS har 59% av sin aktivitet i grunnbevilgningen og 38% fra eksterne finansieringskilder. 
NFR utgjør 22%, EU 1% , andre finansieringskilder 14% og oppdrag 6% av den eksterne 
aktiviteten. Stiftelser utgjør den største delen av andre finansieringskilder med 7,6 millioner 
kroner. 
 
Tabellen nedenfor viser aktiviteten ved IGS fordelt på finansieringskilder med årsbudsjett og 
regnskap/budsjett hittil i år. Samlet er aktiviteten på instituttet noe lavere enn budsjett. Det 
forventes aktiviteter i grunnbevilgningen i tråd med budsjett og noe høyere ekstern aktivitet 
enn budsjettert. 
 


 
 
 
Pr mars var det 102,9 årsverk ved IGS. Av disse er 35% BOA-finansiert. Samlet sett er 76% 
av de ansatte vitenskapelige, 4% tekniske og 20% administrative. 
 


 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin (i hele 1.000)


Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett
Grunnbevilgning 10 111           11 121           -1 010            66 869           
Kjernefasiliteter 2                     160                 -158               1 000             
Sum Grunnbevilgning 10 113           11 281           -1 168            67 869           


Oppdragsaktivitet 1 001             1 312             -311               7 000             
NFR 2 897             4 067             -1 170            25 000           
EU 81                   164                 -83                 600                 
Andre 2 273             2 613             -340               15 700           
Sum BOA 6 252             8 156             -1 904            48 300           


Stillingsgruppe BOA GB Totalsum
Administrative stillinger 4,6 16,1 20,7
Tekniske stillinger 2,8 1,8 4,5
Vitenskapelige stillinger 28,3 49,4 77,7
Totalsum 35,7 67,3 102,9
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OPPSUMMERING 2013 
 
 Høsten 2013fullførte den 73. studenten Forskerlinjen. 
 Forskerlinjen tok opp 21 nye studenter i 2013. 
 I løpet av 2013 sa to studenter opp studieplassen sin.  
 Forskerlinjen har ved utgangen av 2013, 92 aktive studenter. 
 Opptak, undervisning og drift av Forskerlinjen er gjennomført i tråd med planer og vedtak. 
 
Til Forskerlinjen er knyttet ett professorat i 80 % stilling, en professor 2 i 20 % stilling, en 
førsteamanuensis i bistilling, en seniorkonsulent, en post.doc. og stipendiater med arbeidsplikt på 
Forskerlinjen. 
 
 


INNLEDNING 
Forskerlinjen drives etter den vedtatte studieplanen. 
I alt 196 studenter er blitt tatt opp i perioden 2002-
2013. Ved utgangen av 2013 hadde Forskerlinjen 
92 aktive studenter, inkludert studenter tatt opp 
høsten 2013. Maksimalt vil 85 studenter være i et 
forskerlinjeopplegg ved full drift og ved fulle 
studentopptak. Imidlertid vil uttak av ordinære 
permisjoner, som for eksempel 
svangerskapspermisjoner, gjøre at antallet varierer. 
 Totalt 5 forskerlinjestudenter ble 
uteksaminert i 2013, 4 i løpet av våren og 1 i 
høstsemesteret.  


I 2012 var det ledige studieplasser etter 
ordinært opptak høsten andre studieår. Det kom i 
løpet av våren 2013 søknad fra tre studenter, og vi 
tok opp alle. 
 Ansatte holder fram arbeidet med 
rekruttering av gode veiledere fra hele spekteret av 
våre forskningsmiljøer. Studentene har varierte 
forskningsinteresser, og det er viktig at de får 
muligheter til forskningsinnsats på et stort spekter 
av oppgaver. 
 


KORT OM FORSKERLINJEN 
Forskerlinjen er et spesialtilbud for en gruppe lege- 
og tannlegestudenter som har interesse for 
forskning og som kan tenke seg en fremtidig 
forskerkarriere. Fra og med høsten 2010 ble det 
også åpnet opp for at tannlegestudenter kan søke 
om opptak, inntil to studenter årlig.  
Studentene på Forskerlinjen følger et ordinært lege- 
og tannlegestudium. Spesialtilbudet ved 
Forskerlinjen består i at studentene i tillegg får en 
organisert forskeropplæring og utfører egen 
forskningsaktivitet med skriving av 
forskningsoppgave (forskningspublikasjon) som 
kan være starten på en PhD-grad. 
 Målsettingen er at alle studenter ved 
Forskerlinjen skriver og publiserer minst 1 
vitenskapelig artikkel i løpet av tiden på 
Forskerlinjen. Håpet er at mange vil fortsette på et 
doktorgradsarbeid i løpet av de første årene etter  
 


 
 
embetseksamen og avsluttet Forskerlinje. 
Forskerlinjeoppgaven er således av betydelig større  
omfang enn den særoppgaven som alle studenter 
skal skrive i løpet av studiet. 
 Studentene blir særskilt opptatt ved 
Forskerlinjen andre høsten etter at de har startet på 
det vanlige studiet. Forskerlinjen innebærer at den 
normerte studietiden på henholdsvis seks og fem år 
forlenges med ett år. Valgterminen faller bort for 
studenter på Forskerlinjen. Forskerlinjen baserer 
seg på arbeid med forskning på full tid i ett år, samt 
forskning tilsvarende 0,2 årsverk per år parallelt 
med ordinært lege- eller tannlegestudium. Total 
mengde forskningsarbeid ved Forskerlinjen utgjør 
dermed to årsverk, men vil nok for mange studenter 
være mer omfattende på grunn av motivasjon og 
vilje til arbeid utover de mer formelle 
forventningene. 
 Fullført Forskerlinje utgjør 120 
studiepoeng i tillegg til lege- eller tannlegestudium; 
av dette er forskeropplæring 30 studiepoeng,  
forskningsoppgaven 30 studiepoeng og selve 
forskningen 60 studiepoeng. 
Forskerutdanningsprogrammet ved Forskerlinjen er 
identisk med utdanning for ph.d.-programmet. Det 
er ikke nødvendig med ytterligere formell 
forskeropplæring for ph.d.- kandidater som 
tidligere har fullført Forskerlinje. 
   


FORSKERLINJETEAMET 
I 2013 var følgende personer tilknyttet 
Forskerlinjen: 


Fast ansatte: 
 Marit Grønning, professor, (80 %). leder for 


Forskerlinjen  
 Marianne Stien, seniorkonsulent (50 %)  
 Helge Ræder, professor II,   
 Marit Øilo, førsteamanuensis, kontaktperson 


for odontologistudenter  
 Torunn Fiskerstrand, post.doc. med 


arbeidsplikt på forskerlinjen 
 Stipendiater 
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OPPGAVEFORDELING MELLOM DE 
ANSATTE 
Leder har, sammen med de vitenskapelige i 
bistilling, det faglige ansvaret for Forskerlinjen, for 
oppfølging av studentene og forskningsprosjektene 
samt kontakten med forskningsmiljøene og 
Fakultetet. 
 Seniorkonsulenten har administrative 
oppgaver knyttet til Forskerlinjen, herunder 
søknader om stipend og permisjoner fra ordinært 
studium. Daglig kontakt med studentene via e-post 
eller samtaler er en viktig oppgave. 
Seniorkonsulenten deltar ellers under de fleste 
aktiviteter i regi av Forskerlinjen og har oppgaver 
knyttet til timeplanarbeid, arrangementer og 
opptak. 
 Stipendiater – det er opprettet 3-årige 
stipendiatstillinger øremerket Forskerlinjestudenter. 
Disse kandidatene er pliktig å arbeide 20 timer 
årlig ved Forskerlinjen. Dette arbeidet er knyttet til 
rekruttering, informasjonsarbeid og lignende, etter 
avtale med ledelsen i Forskerlinjen. 
 
Det er for tiden 1 post.doc-stilling knyttet til 
forskerlinjen. Denne ressursen benyttes også som 
undervisningskrefter i forskerlinjens seminarer, 
møter og i kurset «FLART».  
 


Øremerkede stipend 
Hver høst utlyses stipend, øremerket 
forskerlinjestudenter som går rett fra studiet til 
stipend. Stipendene utlyses september hvert år. 
Tilbud om øremerket stipend forutsetter bestått 
lege- eller tannlegestudium og at studenten 
begynner i stipendiatet umiddelbart etter endt 
studium.  Tiltaket ble startet opp i 2009. 
I 2009 kom det 5 søknader og alle fikk stipend. I 
2010 var det 6 søkere til 5 stipend. En av de som 
fikk tildelt stipend trakk seg imidlertid i etterkant 
fordi han fikk et annet stipend. I 2011 var det 8 
søkere, i 2012 var det 9 søkere til disse stipendene 
og i 2013 var det 4 søkere til 3 utlyste stipend. De 
studentene som har fått innvilget slikt stipend er: 
2009: Miriam Nyberg, Lars Thore Fadnes, Tor-
Christian Johannessen, Marit Ebbesen og Eli Fjeld. 
2010: Christian A. Moen, Jochem Cuypers, Siri 
Herredsvela, Ida Wergeland og Karen Rebbestad.  
2011: Tone Dolva Dahl, Erik Helgeland, Elisabeth 
Landaas, Jobin Varughese og Erling T. Westlye. 
2012: Jintana B. Andersen, Anne Taraldsen Heldal, 
Ida Wiig Sørensen, Kari-Elise Veddegjærde, 
Simone B. Reiter.  
2013: Jan Roger Olsen, Kristi Krüger og Karen 
Mauland. 
 
NY STUDIEPLAN  
Det ble i 2011 vedtatt ny felles studieplan for 
Forskerlinjen for lege- og tannlegestudenter. Den 
nye studieplanen er bygget etter nytt nasjonalt 


kvalifikasjonsrammeverk med fullstendige 
læringsutbyttebeskrivelser. Av endringer kan 
nevnes at Forskerlinjen blir delt inn i FL-OPPLÆR 
(opplæringsdelen) som utgjør 30 stp, FL-FORSK 
(permisjonsåret og midtveisevaluering) som utgjør 
60 stp og FL-SKRIV (forskerlinjeoppgaven/ 
artikkelen) som utgjør 30 stp. Det innføres en 
obligatorisk midtveisevaluering etter 
permisjonsåret. 
 


AKTIVITETER VÅREN 2013 
Ved oppgavedagen i januar 2013 ble det presentert 
41 oppgaver. Oppgavene var bredt fordelt mellom 
de ulike fagmiljøene. 


For førsteårsstudentene og de av 
andreårsstudentene som ikke hadde deltatt 
tidligere, ble det arrangert seminar i essay-skriving. 
 Våren 2009 startet vi opp med 
seminarrekken ”Den vitskaplege artikkelen”. Dette 
seminaret har nå blitt formalisert og godkjent som 
et kurs. Fra og med høsten 2013 har vi arrangert 
dette som et kurs «FLART» med en uttelling på 1 
studiepoeng. Kurset går over to semestre, i alt 7 
samlinger. 
  


AKTIVITETER HØSTEN 2013 
Førsteårsstudentene ble ønsket velkommen og 
informasjon om Forskerlinjen ble gitt ved flere 
anledninger. Første gang er allerede på fakultetets 
introduksjonsdag for de nye studentene, deretter 
har Forskerlinjen to timeplanfestede presentasjoner 
der det gis informasjon om opplegget for 
Forskerlinjen. 
 Andreårsstudentene, som kan søke opptak 
på Forskerlinjen i november, gis praktisk, 
økonomisk og annen informasjon. Studentene blir i 
denne perioden fulgt opp enkeltvis om ønskelig, 
med tanke på søknadsskriving, utforming av faglig 
essay og lignende i forbindelse med søknaden. 


 I august innførte vi 
oppstartseminar i for studenter som skal ha sin 
første fulltids forskningsperiode. For andre- og 
tredje-årsstudentene (andre år som 
forskerlinjestudent) arrangeres hvert år et faglig 
seminar på Voss over to dager. Her presenterer 
studentene på tredje året prosjektene sine for de 
andre studentene på seminaret. Presentasjonene blir 
diskutert og studentene må være forberedt på 
faglige og metodologiske spørsmål. De nye 
studentene som tas opp i november blir også 
invitert med til Voss og er tilhørere ved 
presentasjonen av prosjektene. Dette er også en 
flott anledning til å bli kjent med andre 
forskerlinjestudenter og få følelsen av å være en del 
av miljøet. Tidligere FL-studenter som har fått 
øremerket ph.d.-stipend deltok på Voss også denne 
høsten. Dette basert på god erfaring fra 2011 og 
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2012. Disse fikk presentert sine forsknings-
prosjekter, fortalt litt om sine erfaringer og stilt 
kritiske spørsmål til de som presenterte.  
 
Evaluering av perioden med fulltidsforskning ble 
første gang gjennomført våren 2013.  Studenter, 
veiledere, medlemmer av komiteene og 
Forskerlinjens ledelse rapporterte alle om gode 
erfaringer fra dette.   


 
OPPTAK AV NYE STUDENTER 2013 
Ved søknadsfristens utløp 1. november hadde vi 
mottatt 21 søknader om opptak til Forskerlinjen, 20 
fra medisin og 1 fra odontologi. Av disse var 15 fra 
kull 12, to fra kull 11, tre fra kull 10 og 1 fra kull 
09. Det var kun en søker fra odontologi. Maksimalt 
antall studenter som kan tas opp på Forskerlinjen 
hvert år er 17. På grunn av meget gode og jevne 
søkere fikk vi innvilget opptak for 18 studenter. 
 
Samtlige søkere ble innkalt til personlig samtale 
hvor essay og motivasjon ble poengtert. Innkalt til 
samtalene var også tillitsvalgt/representant fra 
forskerlinjestudentene. Tre studenter fikk avslag. 
Totalt tok vi altså opp 18 studenter høsten 2013. 
 


STUDENTER UTEKSAMINERT FRA 
FORSKERLINJEN 
I 2013 fullførte følgende studenter Forskerlinjen: 
 
Tone Bukve leverte oppgaven “External quality 
assessment of urine albumin in primary health 
care”. Veileder har vært professor Sverre Sandberg, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 
 
Kenneth Idsøe leverte opppgaven ”Primary 
intracerebral haemorrhage in a community based 
cohort: The Bergen Stroke Study”. Veileder har 
vært professor Lars Thomassen, Klinisk institutt 1. 
 
Gro Elizabeth Ann Strøm leverte oppgaven 
“Challenges in diagnosing pediatric malaria in Dar 
es Salaam, Tanzania”. Veileder har vært professor 
Bjørn Blomberg, Klinisk institutt 2. 
 
Silje Katrine Elgen leverte oppgaven “Mental 
health at 5 years among children born extremely 
preterm: a national population-based study”. 
Veileder har vært professor Trond Markestad, 
Klinisk institutt 2. 
 
Ved studiets avslutning får forskerlinjestudentene 
et eget diplom for gjennomført Forskerlinje, til 
sammen 120 studiepoeng. 
 


STUDENTER SOM HAR SLUTTET 
PÅ FORSKERLINJEN 
I løpet av 2013 har to studenter sluttet på 
Forskerlinjen uten å ha fullført. Dette skyldes bl.a. 
liten fremdrift i prosjektene og personlige forhold. 
Det har vært tilfredsstillende prosesser rundt 
avslutningen av studieplassene. 
 


FRAMPEIK 2013 
Forskerlinjestudentene i Oslo arrangerte i oktober 
2013 det 9. Frampeik. Frampeik er en nasjonal 
forskningskonferanse for medisinstudenter. 
Konferansen er åpen for studenter ved alle 
studiestedene, både forskerlinjestudenter og andre. 
Konferansen går på rundgang mellom 
universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø og 
Bergen. Også ledelsen ved forskerlinjene i Oslo, 
Bergen, Trondheim og Tromsø var representert. I 
overkant av 100 studenter deltok på årets 
Frampeik. Det faglige programmet bestod av et 
symposium om juks og forskningsmanipulering, 
samt studentpresentasjoner. 47 studenter sendte inn 
abstracts og presenterte sine forskningsprosjekt på 
konferansen. Nytt av året var også anledningen til å 
presentere posters, noe et fåtall av studentene 
valgte å gjøre. I tillegg var det et omfattende sosialt 
program. Forskerlinjestudentene fra Bergen var 
godt representert på konferansen, og utmerket seg 
med å ta hjem 5 av 7 priser for beste 
foredragsholdere. 
 
På Frampeiks årsmøte ble det vedtatt at 
konferansen i 2013 skal arrangeres av 
medisinstudentene i Oslo. 
 
I tilknytning til Frampeik 2013, møttes de fire 
forskerlinjeadministrasjonene for å diskutere 
relevante problemstillinger.  
 


ORPHEUS WORKSHOP 
Det første ORPHEUS arbeidsseminar for ph.d.-
studenter om standarder for ph.d.-utdanningen i 
biomedisin og helserelaterte ble organisert av det 
medisinske universitetet i Graz (Østerrike) i 
oktober 2013. 20 studenter deltok på 
arbeidsseminaret. Forskerlinjestudent Karl Erik 
Müller representerte ph.d.-studentene fra Bergen, 
og var eneste representant fra Norge. Etter 
presentasjoner av organisering av ph.d.-
utdanningen ved hvert universitet var fokuset på 
seminaret på veiledning, utdanning og vurdering. 
Hovedresultatet var “Graz-deklarasjonen” som 
presiserte at klare retningslinjer og standardisering 
av ph.d.-utdanningen i Europa er ønskelig.  
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AMEE 2013 
Association for Medical Education Europe 
(AMEE) er verdens største konferanse for 
medisinsk utdanning. To forskerlinjestudenter 
deltok i 2013 på konferansen, og presenterte 
Forskerlinjen med abstract og poster i sesjonen 
«Teaching and Learning about Research». Rapport 
med inntrykk og idéer fra konferansen ble sendt 
forskerlinjeledelsen og leder for programutvalg for 
forskerutdanning. 


 


STUDENTER VED FORSKERLINJEN 
OG STUDENTER FORDELT PÅ 
INSTITUTTER 
Aktive studenter på Forskerlinjen pr 31.12.13: 


 
 
Kull-03 (1 student): 
• Kjellsen, Eileen Hauge 


 
Kull 06 (2 studenter) 


 
• Onarheim, Kristine Husøy (tatt opp i 09) 
• Kirsten Bjerkreim Pedersen (tatt opp i 11) 


 
Kull 07 (9 studenter) 
• Hole, Jon Fredrik 
• Hunskår, Gunnhild 
• Høvik, Marie F. 
• Krüger, Kristi 
• Madsen, Eirik 
• Mauland, Karen 
• Olsen, Jan Roger 
• Solberg, Carl Tollef (tatt opp i 12) 
• Worren, Marius 


 
Kull 08 (13 studenter) 
• Austefjord, Magnus W. 
• Austreid, Eilin (tatt opp i 12) 
• Eide, Kristiane T. 
• Hellem, Margrete Reime 
• Mutlu, Ercan 
• Müller, Karl Erik 
• Ni, Yi Hu 
• Qvale, Tor Hatlestad 
• Satrell, Emma 
• Skromme, Kaia 
• Sletten, Julie 
• Srikandarajah, Sanjeen (tatt opp i 12) 
• Svendal, Gjertrud 


 
Kull 09 (22 studenter) 
• Appelbäck, Mia  
• Bakken, Rasmus 
• Bjerkreim, Anna (tatt opp i 11) 


• Dæhlin, Ådne Svahn 
• Edland, Fridtjov 
• Eskerud, Ingeborg  
• Hansen, Vegard Mjelde 
• Hegvik, Tor-Arne  
• Horn, Sindre August  
• Marvyin, Kristo  
• Melberg, Andrea  
• Nguyen, Long Giang 
• Olsen, Bjørn Christian 
• Omland, Gry 
• Ribe, Ingeborg Gurine 
• Sakkestad, Sunniva T. 
• Selvik, Henriette Aurora 
• Skogli, Hans Ragnar (tatt opp i 12) 
• Szum, Adrian M. 
• Søvig, Karoline K. (tatt opp våren 13) 
• Tran, Gia Tuong Thi 
• Vågane, Ann Merethe (tatt opp våren 13) 


 
Kull 10 (16 studenter) 
• Borkhus, Tore (tatt opp i 12) 
• Engerud, Hilde-Renate H.  
• Feridooni, Alam 
• Hegdahl, Hanne Keyser (tatt opp høst 13) 
• Håvik, Aril Løge 
• Langeland, Gard Olav 
• Mjøs, Siv 
• Nystad, Agnes Elisabeth  
• Radunovic, Matej 
• Ranaweera, Renate Aasland 
• Riisdal, John Georg 
• Skaftun, Eirin 
• Sævik, Fredrik Eriksen (tatt opp i 12) 
• Tekie, Kiniena F (tatt opp i 12) 
• Valestrand, Eivind Alexander 
• Yi, Dag Heiro 


 
Kull 11 (14 studenter) 
• Bratteberg, Magnus H. (tatt opp vår 13) 
• Duus, Inger Hødnebø 
• Einarsen, Eigir (tatt opp høst 13) 
• Frøyland, Vegard (tatt opp høst 13) 
• Gulliksen, Håkon (tatt opp vår 13) 
• Hoel, Fredrik 
• Leiten, Elise Orvedal 
• Liu, Jian Hao 
• Martinsen, Einar Marius 
• Nergård, Camilla Elise 
• Rudsar, Erlend Forbord 
• Tislevoll, Benedicte Sjo 
• Willems, Aron (tatt opp vår 13) 
• Aarstad, Helene Hersvik 


 
Kull 12 (15 studenter) 
• Aloyseus, Michelle 
• Elvegaard, Tony Matias 
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• Forbregd, Tonje Reitan 
• Gjerde, Christiane 
• Grønvik, Taran 
• Habiger, Torstein Frugård 
• Hjøllo, Tonje 
• Khan, Umael 
• Næsheim, Eline Wittersø 


• Rebnord, Tormod 
• Skjold, Anneli 
• Skylstad, Vilde 
• Stangeland, Marcus 
• Aamli, Ane 
• Aarsland, Tore Ivar M. 


 
 
 
Figuren nedenfor viser antall aktive forskerlinjestudenter  
per institutt ved utgangen av 2013. 
 


 


ØKONOMI 


Stipend til studentene 
En forskerlinjestudent får via Fakultetet tildelt 
stipend fra NFR. Stipendene gjelder ett års 
forskning på heltid (oppdelt i to halvår) og to år der 
forskningen skjer på deltid parallelt med ordinært 
medisinstudium. Stipendene utbetales direkte til 
studenten uavhengig av instituttene. 
 Slike forskerlinjestipend er definert som 
”utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold” og er 
følgelig ikke skattepliktig i henhold til skatte-
bestemmelsene. I og med at stipendet ikke er lønn 
og ikke gir lønnsansiennitet, har verken NFR eller 
universitetet arbeidsgiveransvar for forskerlinje-
studenten. Forskerlinjestudenten har altså verken 
rettigheter eller plikter som lønnsmottaker. 
 For tiden er stipendet kr 100.000,- for det 
hele året og kr 50.000,- x 2 for de to årene på 
deltid. I tillegg tildeles et sommerstipend på kr.  
25.000,-. Dette innebærer 8 ukers fulltids 
forskning. Redusert sommerstipend kan også søkes 
for hhv 4 eller 6 uker. 


Driftsmidler til instituttet 
Fakultetet bevilger driftsmidler til bruk for 
hovedveileder via instituttet som har 
forskerlinjestudenten. Beløpet er for tiden kr. 
10.000,- pr år i forskerlinjestudentens 3., 4. og 5. 
studieår. Driftsmidlene overføres instituttets  
driftsbevilgning (annuum) ved årets start. Vanlige 
regnskapsrutiner gjelder, som for eksempel  
 
bestilling, attestasjon og anvisning. Pengene 
disponeres av hovedveileder til utgifter med 
relevans for forskerlinjeprosjektet. 
 


Driftstilskudd til studenten 
Sammen med stipendene følger driftstilskudd, hhv 
kr 32.500,- for det hele året og 2 x 16.250,- for de 
to årene med deltidsforskning. Driftstilskuddet 
stilles til disposisjon for veileder/biveileder og blir 
overført til instituttet i januar. Det vil si at det kan 
bli etterskuddsvis i forhold til søknad om eller 
påbegynt stipendperiode. Pengene skal brukes som 
”annuums-midler” for studenten sitt prosjekt, som 
for eksempel pc, bøker, programvare, kursavgifter, 
kongressreiser, kjemikalier, og annet utstyr til 
forskningsprosjektet. Vanlige regnskapsrutiner 
gjelder ved bestilling, attestasjon og anvisning. 
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INFORMASJONSARBEID 
Forskerlinjen har utarbeidet nettsider som finnes 
via Fakultetet: 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen 
 
På nettsidene finnes informasjon om bl.a.; 
- Forskerlinjen generelt 
- Studieforløp 
- Opptak 
- Studieplan 
- Aspirantperiode 
- Aktiviteter 
- Studenter på Fl 
- Økonomi 
- Forskningsoppgaver 
- Skjema 
- Godkjenningsprosedyrer 
- Veiledning 
- Frampeik 
- FAQ 
- Tillitsvalgte/EUREKA! 
 
Ellers bruker vi Mi side til innlevering av 
forskningsoppgaven. Korrespondanse for øvrig 
skjer via e-post.  
 
Orienteringsmøtet for veiledere og nye studenter 
ble holdt 3. desember 2013. På dette 
orienteringsmøtet ble det delt ut en egen mappe 
med informasjon om bl.a. plikter og rettigheter som 
veileder, tildeling av stipend og driftsmidler, 
veilederkontrakt og mal for skriving av 
prosjektprotokoll. 
 
Forskerlinjen har mottatt et stort antall 
telefonhenvendelser samt henvendelser på e-post. I 
tillegg har vi hatt møter med potensielle søkere og 
med veiledere.  
 
Innsamling av nye forskningsoppgaver foregår 
kontinuerlig. Forespørsel blir sendt ut til samtlige 
fast tilsatte ved fakultetet, vedlagt informasjon og 
skjema, og oppgavene blir så vurdert før de blir 
forelagt studentene.  
 
Årsmelding for 2012 ble sendt ut til medlemmene i 
fakultetsstyret, samarbeidspartnere, andre 
Forskerlinjer, og til øvrige institutter/sentre ved 
fakultetet. 
 


FREMDRIFTSRAPPORTERING 


Det skal leveres fremdriftsrapport fra både 
forskerlinjestudent og veileder hvert år. I 2010 tok 
vi for første gang i bruk elektronisk 
fremdriftsrapportering, og dette videreføres. Dette 
fungerte meget tilfredsstillende og vi fikk en høy 


svarprosent. Kun et par studenter har ikke levert 
rapport. Disse evalueringsskjemaene er tilnærmet 
lik de som brukes i ph.d programmet, men med 
små justeringer for Forskerlinjen. De studentene 
som rapporterer om problemer blir kontaktet og om 
nødvendig innkalt til en samtale. Dette gjelder også 
dersom det er stor forskjell mellom hva student og 
veileder rapporterer.  
 87 % av studentene meldte om at det ikke 
hadde skjedd viktige endringer når det gjelder 
prosjektets arbeidstittel, design/metode, 
arbeidsplass og utstyr. 93 % meldte ingen 
endringer i veiledningsforholdet, og 96 % meldte at 
de var i rute i forhold til forskerutdanningsdelen. 
De som svarte at de ikke var i rute, vil bli fulgt opp 
individuelt.  


Svarprosenten fra veilederne var noe 
lavere, til tross påminnelser. Veilederne meldte 
imidlertid at hos 92 % hadde det ikke skjedd 
viktige endringer når det gjelder prosjektets 
arbeidstittel, design/metode, arbeidsplass og utstyr. 
95 % meldte at studenten var i rute med 
forskerutdanningsdelen. I overkant av halvparten 
av veilederne meldte at progresjonen til studenten 
var meget bra, mens 34 % mente den var bra. Det 
var 2 % som meldte om meget dårlig progresjon. 


 
  


Ja (%) 
 
Nei (%) 


Her det i perioden skjedd 
viktige endringer mht 
prosjektets arbeidstittel, 
design/metode, arbeidsplass 
og/el utstyr 


8 92 


Anser du studenten i rute mht 
utdanningsprogrammet for 
ph.d-graden 


95 5 


Anser du studenten i rute mht 
å publisere en vitenskapelig 
artikkel som første eller 
annenforfatter 


89 11 


Har det skjedd endringer i 
veiledningsforholdet i 
rapporteringsperioden 


6 94 


 


EUREKA! 
Forskerlinjestudentene i Bergen startet i 2010 opp 
sin egen studentorganisasjon – EUREKA! 
EUREKA! vil være en sosial arena som gir 
Forskerlinjestudentene en tilhørighet og samhold, 
samtidig som de vil være en faglig arena hvor 
studentene får inspirasjon, ved å blant annet 
arrangere møter med innleide foredragsholdere. De 
vil jobbe med rekruttering av nye studenter ved 
Forskerlinjen og forbedre Forskerlinjestudenters 
rettigheter og muligheter. EUREKA! har også 
etablert sin egen nettside, http://eureka-fl.no/.  



http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen

http://eureka-fl.no/
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VEIEN VIDERE 
Forskerlinjen har i hovedsak funnet sin form i 
Bergen. Vi har god økonomisk styring og kontroll, 
men det er viktig at finansieringen av stipendene 
opprettholdes som i dag. 
 Forskerlinjen i Bergen har kapasitet til 85 
studenter (10 i odontologi og 75 i medisin) fordelt 
på fem kull, men vi har tidligere ikke hatt 
oversøking til de årlige 17 studieplassene ved 
regulært opptak i november, 2. året på studiet. 
Plassene er likevel fylt opp av studenter som får 
interesse for forskning og Forskerlinjen på et 
senere tidspunkt. Denne gruppen studenter blir tatt 
opp etter normal opptaksprosedyre, men utenom 
ordinært opptak. De er likevel «plassert» på sine 
respektive kull. Konkurransen om studentenes 
oppmerksomhet er stor og det må foreligge gode 
incentiver for at tilstrekkelig antall studenter vil 
finne Forskerlinjen attraktiv. Ved siste søknadsfrist 
var det flere studenter som søkte enn det antallet vi 
kunne ta opp. Oppmøtet på siste halvårs 
rekrutteringsmøter har vært svært god og det kan 
tyde på at vår rekrutteringspolitikk lykkes. De to 
siste årene har det vært svært god tilgang på 
forskningsprosjekt for forskerlinjestudentene, og vi 
har inntrykk av at Forskerlinjen vekker interesse og 
engasjement også blant det vitenskapelige 
personale. Det blir spennende å se om vi kan 
fortsette å rekruttere motiverte veiledere med gode 
forskningsoppgaver i samme omfang.  
 Forskerlinjeteamet trives med oppgavene 
og synes det er interessant og motiverende å 
arbeide med studentene. Vi synes vi ser resultater 
av betydning for framtidig forskerrekruttering ved 
Fakultetet.  Vi vil arbeide for at Forskerlinjen blir 
enda mer synlig slik at vi også i tiden fremover kan 
inspirere studenter til forskning og potensielle 
veiledere til å se det verdifulle forskningsarbeidet 
studentene kan bidra med. Vi vil også arbeide for at 
gjennomført Forskerlinje skal telle positivt, også 
ved ansettelse i kliniske begynnerstillinger etter 
endt studium. 





		Vedlegg  - Årsmelding for forskerlinjen 2013






 
 
 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
FAKULTETSSTYRET 


 
INNKALLES TIL MØTE 


 


Onsdag 9. april 2014 kl. 13.15 
 
 


Møtested: 
Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 
 


 
I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
   
Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 05.03.2014, vedl.    
   
Sak 24/14 Økonomirapport pr. februar 2014  


 Saksforelegg av 01.04.2014, vedl. (ePhorte 13/7076)    
 


Sak 25/14 Årsrapport HMS 2013  
 Saksforelegg av 01.04.2014, vedl. (ePhorte 14/3620)     
 
Sak 26/14 Rullering av strategisk plan 2015-2016 – Det medisinsk-


odontologiske fakultet        
 Saksforelegg av 31.03.2014, vedl. (ePhorte 13/13398)     
 


 







Sak 27/14 Utdanningsmelding 2013  
 Saksforelegg av 01.04.2014, vedl. (ePhorte 14/174)     
 
Sak 28/14 Forskningsmelding 2013 
 Saksforelegg av 26.03.2014, vedl. (ePhorte 14/174)     
 
Sak 29/14 Forskerutdanningsmelding 2013   
 Saksforelegg av 24.03.2014, vedl. (ePhorte 13/13748 og 14/174)   
 
Sak 30/14 Årsmelding Forskerlinjen 2013  
 Saksforelegg av 25.03.2014, vedl. (ePhorte 14/3563)    
 
Sak 31/14 Utlysning - førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi – 


Institutt for biomedisin  
 Saksforelegg av 26.03.2014, vedl. (ePhorte 14/1881)    
 
Sak 32/14 Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk –


Institutt for biomedisin – Søknadsrunden 2013  
  Saksforelegg av 12.03.2014, vedl. (ePhorte 13/10475)    
 
Sak 33/14 Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk –


Institutt for biomedisin – Søknadsrunden 2013 
  Saksforelegg av 18.03.2014, vedl. (ePhorte 13/10473)    
 
Sak 34/14 Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk –


Institutt for biomedisin – Søknadsrunden 2013   
Saksforelegg av 18.03.2014, vedl. (ePhorte 13/10476)     


 
Sak 35/14 Tilsetjing – professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (genetisk 


rettleing) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt 
offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 1. ledd  


 Saksforelegg av 24.03.2014, vedl. (ePhorte 13/3369)    
 
Sak 36/14  Utviding av fast stilling frå 40 % til 50 % - førsteamanuensis – 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentleg 
innsyn, jf. offl. § 25, 1. ledd 


 Saksforelegg av 26.04.2014, vedl. (ePhorte 14/1224)     
 
II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 01.04.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      
 


 







III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 02.04.2014, 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 
 
 
02.04.2014/raho (ePhorte 14/243) 
 


 



mailto:randi.holmas@mofa.uib.no
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 28/14 


Sak nr.: 14/174 
 


 Møte: 09.04.2014 
 


 
Forskningsmelding 2013 
 


 
Dokumenter i saken 
1. Forskningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013(vedlegg).  
2. Instituttenes samlede innspill til Forskingsmelding 2013 (vedlegg).  
 
 
Bakgrunn 
I henhold til brev fra universitetsledelsen datert 12.12.2013 om Innspill til rapport 2013 og 
planer 2014 – revidert målstruktur og forenkling av meldingsarbeid skal fakultetene utarbeide 
forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmelding. Meldingene er viktige dokumenter for 
rapportering av aktivitet og prioritering av tiltak.  
 
UiB har lagt opp til en forenkling av de ordinære meldingene for 2013. De tre meldingene har 
frist 1. april 2013 skal ikke være mer enn totalt 6 sider og besvare konkret spørsmål.  
 
For forskning ber UiB om tilbakemelding på: 
 


- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2012 og planer og  
 prioriteringer for 2014 


- Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og  
  næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt  


- Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging  
- Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte) 
- Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II  
- Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen 


ekstern  
 finansiert virksomhet  


- Oppfølging av fagevalueringer fra 2013 
 
 
Fakultetet har bedt om instituttenes innspill til fakultetets forskningsmelding. Instituttenes 
innspill ble framlagt på møte 17.3.2014 i utvidet forskningsledelse.  
 
Forslag til Forskningsmelding 2013 er vedlagt. Meldingen er oversendt UiB med forbehold 
om fakultetsstyrets godkjenning 9.4.2013.  
 
 







Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Forskerutdanningsmelding 2013 - Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 
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Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør      Anne Berit Kolmannskog 
        Seksjonssjef, forskning 
 







Forskningsmelding 2013 – Det medisinsk-odontologiske fakultet 
I 2013 har fakultetet fortsatt oppfølgingen av fakultetets strategiplan og handlingsplan for forskning 
og forskningsinfrastruktur 2010-2014. Av planer og prioriteringer som ble skissert i forsknings-
meldingen for 2012, har samtlige institutter hatt fokus på å øke ekstern finansering, publikasjon- og 
doktorgradsproduksjon, samt rekruttering av både vitenskapelige og teknisk ansatte. Dette har 
resultert i blant annet en økning i antall publikasjoner, og det ble avlagt hele 115 doktorgrader ved 
fakultetet i 2013.  


1. Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2012 og planer og 
prioriteringer for 2014 


I 2012 fikk fakultetet to nye sentre for fremragende forskning (SFF) – Centre for Cancer Biomarkers 
(CCBIO) og Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC). I tillegg er 
forskere fra Klinisk institutt 2 (K2) partnere i et nyopprettet SFF ved Universitetet i Oslo – Norsk 
senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). I løpet av 2013 er nøkkelpersoner tilsatt og ved 
alle sentrene er forskningsaktiviteten i gang, med forventninger om klar opptrapping i løpet av 2014. 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) fikk videre i 2013 tilslag om ny nasjonal 
infrastruktur for helseregistre for forskning, Health Registries for Research, finansiert av 
INFRASTRUKTUR-programmet i Forskningsrådet. 


Som oppfølging av Forskningsrådets fagevaluering 2012 og ny instituttstruktur i 2013, har flere 
institutter gjennomgått og etablert ny forskningsgruppestruktur i 2013.  


Fakultetets satsning på forskningsinfrastruktur ga i 2013 uttelling blant annet i form av forbedrede 
laboratoriefasiliteter for det klinisk odontologiske forskningsmiljøet i nytt odontologibygg. Det er 
videre etablert en ny kjernefasilitet for Biostatistikk og dataanalyse ved IGS. Tilsvarende har flere 
institutter i løpet av året hatt en gjennomgang av de tekniske stillingene og vil følge opp med 
kompetanseheving og rekruttering i 2014. Gjennomgående for instituttenes planer for 2014 er å 
videreføre strategiske mål for økt andel eksternt finansiert forskning, økt publisering, sikre 
rekruttering, og bedre og styrke nasjonale, regionale og internasjonale forskningssamarbeid. I løpet 
av 2014 vil det bli utarbeidet nye handlingsplaner for forskning og forskerutdanning. Flere områder 
utpeker seg, blant annet økte ambisjoner for ekseternfinansiering (særlig Horizon 2020 i EU), 
utvikling av langsiktig rekrutteringsstrategi, etablere systematisk utdanning av PhD-veiledere og 
utreding av «forsknings-RBO» (resultatbasert omfordeling etter forskningsproduksjon). 


2. Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt 
samfunns- og næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt  


Fakultetet har omfattende og langvarige internasjonale forskningssamarbeid som både gir økt 
kvalitet, økt mobilitet, samt økt andel eksternt finansiert forskning. Dette skjer i form av 
partnersamarbeid i prosjekter, bruk av tyngre infrastruktur, utveksling og forskningsopphold blant 
vitenskapelig ansatte.  For å sikre økning og kvalitet relatert til internasjonalisering oppfordres alle 
vitenskapelig ansatte ved fakultetet til å benytte seg av de utvekslingsmulighetene som finnes, bl.a. 
for faglig kvalitetsutvikling og strategisk viktige søknadsprosesser.  


Instituttene har som målsetting å styrke og videreutvikle samarbeidet med lokale, regionale og 
nasjonale samarbeidspartnere som blant annet Helse Bergen og Helse Vest, Folkehelseinstituttet, Uni 
Helse, Bergen Kommune, NIFES og Den offentlige tannhelsetjenesten. Oppbygging av 
kjernefasiliteten for Biostatistikk og dataanalyse anses som viktig eksempel på tiltak for å utvikle et 
tettere samarbeid med andre institutter, helseforetak og andre nasjonale institusjoner. 







Av næringslivssamarbeid kan nevnes utspring fra Institutt for biomedisin (IBM) som NOVO-SEEDS 
(forprosjekt for en mulig firmaetablering), BerGenBio AS og Inkubator virksomhet. Fakultetet har i 
løpet at 2013 hatt møter med BTO og andre aktører i offentlig og privat virksomhet angående 
forskningsbasert innovasjon og vil følge dette opp videre bl.a. gjennom konkrete handlingsplaner. 


3. Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging  
Fra januar 2013 ble ny instituttstruktur med faglige og administrative tilpasninger implementert. Et 
hovedmål for endringen var å legge til rette for forskning og styrket forskningsledelse. Et resultat av 
dette har bl.a. vært å reorganisere forskningsgrupper for å tilrettelegge for økt samarbeid på tvers av 
institutter og undervisningsenheter. Det har stått sentralt for instituttene å arbeide strategisk med 
forskningsarbeid og å få forskningslederne aktivt med i dette arbeidet. Flere av instituttene har sendt 
sine forskningsledere på lederkurs og fakultets lederkurs for yngre forskere, samt strategiseminarer 
og andre relevante kurs og seminar. I tillegg har det vært viktig å operasjonalisere i forhold til 
målsettingene om økt ekstern finansering, internasjonalisering, rekruttering, publisering etc. 
Fakultetets tre forskningsrådgivere er en sentral støttefunksjon, spesielt i forhold til søknads-
prosesser og posisjonering med tanke på kommende utlysninger. I 2014 rulleres fakultetets 
forskningsstrategi og det utarbeides nye handlingsplaner som skal gjelde fram til 2016. 


4. Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte) 
Samtlige institutter ved fakultetet deltar i flere tverrfaglige og flerfaglige satsinger. Foruten SFF-ene 
CISMAC, CCBIO og NORMENTS, og EU-prosjekter som ERC, kan nevnes Jebsen-sentrene for 
Nevropsykiatriske lidelser, senteret for multippel sklerose, senteret for diabetes genetikk, samt 
Jebsen-senteret for kreftforskning som starter opp i 2014 og Senter for alders- og sykehjemsmedisin 
som åpnet i 2012.  


Det arbeides videre med finansering av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i 
primærhelsetjenesten. De kliniske instituttene samarbeider tett med helseforetakenes avdelinger i 
forhold til deres felles strategier for forskningsaktivitet, og deltar her bl.a. i flere nasjonale 
kompetansesentra.  Flere institutter samarbeider med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
blant annet rundt bioinformatikk og infrastruktur.  


Fakultetets kjernefasiliteter innen proteomikk, mikroskopi, genomikk, metabolomikk, flow cytometri, 
biostatistikk og dataanalyse, samt dyreavdelingen vil betjene samtlige forskere ved fakultetet. I 
tillegg inngår kjernefasiliteten for biostatistikk i den nasjonale forskningsinfrastrukturen «Health 
Registries for Research».   


5. Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II  
Instituttene får årlig tildelt belønningsmidler basert på innsats og resultater innen forskning og 
undervisning, og publikasjoner inngår som en faktor i denne modellen. Noen institutter har også 
signalisert at de vil premiere nivå II publiseringer, der økonomien gir mulighet for det. Flere 
institutter lager oversikt over publiseringsaktiviteten fordelt på forskningsgrupper og forsker, og 
publisering inngår i bl.a. medarbeidersamtaler. Fakultetet deler videre ut priser hvert år – bl.a. for 
beste publikasjon..  


Det arbeides også med å øke de ansattes kunnskap om hvordan publisering kan gi bedre uttelling ved 
å prioritere publisering på nivå II, og i 2014 utredes bl.a. hvilke aspekter for publisering (antall 
publikasjoner, publikasjonspoeng, siteringer, samarbeid internasjonal, o.a.) som bør inngå i en 
revidert forsknings-RBO. En økt satsing på postdoktorstillinger forventes på sikt å bidra til økt 
publisering på nivå II.  







6. Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen 
ekstern finansiert virksomhet 


Fakultetet arbeider strategisk for økt mobilitet og ekstern finansiering. Det er viktig å gi forskerne 
nødvendig informasjon og motivere dem til å kunne orientere seg og se mulighetene, bl.a. gjennom 
incentivordninger (allerede etablert for bevilgninger fra Kreftforeningen og EU). Instituttene 
informerer løpende om utlysninger til sine forskere via nyhetsbrev o.l. Fakultetet har hatt et stort løft 
med ansettelse av de tre forskningsrådgiverne som gir forskerne direkte søknadsveiledning. 
Forskningsrådgiverne blir også hentet inn i evaluering av søknader, slik at søknadene for fremtiden 
kan bli enda bedre og dermed gi flere tilslag. 


7. Oppfølging av fagevalueringer fra 2013 
Ved flere institutter har forskningsgruppenes sammensetning og ledelse, samt teknikerressursene 
blitt gjennomgått i etterkant av fagevalueringene. Forskningsmiljøene som ble vurderte som 
«excellent» fikk i 2013 – som i 2012 – belønningsmidler fra fakultetet. 







Institutt for biomedisin : Forskningsmelding 2013 
 
Det vises til brev datert 7.01.2014, sak 2014/174-EIDA 
Her følger innspill fra Institutt for biomedisin til Forskningsmelding 2013. 
Forskningsutvalget og instituttrådet behandlet saken på sirkulasjon. 
 
1) Oppfølgning av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2012 og planer og 
prioriteringer for 2014 
 
- En externt tillsatt SAB utvärderade instituttets forskningsgrupper  under 2012 och 


tog  del av biofagevalueringens slutsatser. Baserat på detta har under 2013 ny 


gruppestrukturer implementerats. En av de nya gruppestruktrurena har sin 


utgångspunkt i att den samlar två  forskningsledare i den nya SFF:en CCBIO. 


- CCBIO nätverket har börjat sin operativa verksamhet under 2013, med tillsättning av 


tjänster.  CCBIO seminarier på instituttet hålls en gång per månad som en del av 


kursen BMED380. 


- Inför 2014 kommer FU vid instiuttet prioritera tre verksamheter: regelbunda 


lunsjseminarier för vitenskapligt ansatte og middeltidigt ansatte (faculty lunsj), 


strategisk planeringsmöte med fokus på ” var är instituttets forksningsgrupper om 


10 år”, fokus på söknad av externa forskningsmiddler.  


2) Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 


Lokalt: 


Biomedisins samarbeid og interaksjon med andre forskningsinstitusjoner, og også 
næringsliv, er dynamiskt. I siste kategori er flere direkte knoppskyting fra instituttet:  
-NOVO-SEEDS (forprosjekt til en mulig firma-etablering/gründervirksomhet)  


-BerGenBio AS (leier arealer i instituttets lokaler)  


- Inkubator verksamhet (trengs mer areal för att starta upp denna typ av verksamhet i 
likhet med andra ledande institutioner 
(http://www.mn.uio.no/forskning/tema/innovasjon/norges-storste-inkubator.html) 


Det utvikles nye produkter, og gir i tillegg jobbmuligheter for våre kandidater.  
Flere stillinger som førsteamanuensis II (totalt fire i 2012) er finansiert av ulike 
eksterne kilder (2 fra Helse Bergen, 1 fra BMFS, 1 fra Nasjonalt kompetansesenter for 
hyperbar og dykkemedisin) . 
-NIFES- opprettet særskilt emne i mastergradsprogrammet, samt samarbeid om 
mastergrads og PhD veiledning   
Interntionalt: 
- Samarbeid og samarbeidsavtale via professor Bjerkvig – mot Luxembourg  
- Deltagelse i nordiskt nätverk där flera forskare är med NORIMM (www.norimm.org), 
ny söknad kommer att skickas in under 2014. 


- Deltagelse i Norge-Polen EEA nätverk MOMENTO via professor Gullberg 
(http://www.umed.pl) med kontinuerlig utväxling av personal. 


- Deltagelse i Marie Curie initial training grant satsningar , CAFFEIN via professor 
Gullberg (http://caffein.ku.dk/). 


 



http://www.umed.pl/

http://caffein.ku.dk/





- FU kommer att undersöka möjligheter till närmare forsknigssamarbete med 


Polen(EEA anslag nu aktivt på instituttet) och Kina (via SIU). 


3) Arbeid for å styrke forskningsledlese, organisering og strategisk planlegging 


 


 I UiBs nye lederstuktur är ledningsgruppen det främsta organet för planleggning vid 
institutten, men denna struktur ivaratar ikke alla gruppeledares resurser, och det är 
möjligt att fundera på modeller där FU mer aktivt deltar i att påverka strategi vad gäller 
framtidens forskning genom att fungera som ett ”beredningsorgan”. 


 


Under våren är ett möte planlagt med gruppeledare med fokus på framtiden för 
existerande forsknignsgrupper. Mötet syftar  till att få nuvarande gruppeledare att 
reflektera över framtida strategiska årtgärder (stillinger, rekrytteringer). 


 


4) Tverrfaglige og faglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte) 


Biomedisin har tatt og deltatt på flere initiativ:  
 - Jebsensenteret Nevropsykiatriske lidelser– med samarbeidspartnere fra IBMP (Det 
psykologiske fakultet), HUS (klinikk), IKM og flere forskningsgrupper ved IBM.  
I tillegg er to forskere med på Jebsen-tildeling og -satsing fra andre institutt . 
 - Under 2014 kommer ett nytt Jebsensenter for Kreftforskning (Bjerkvig) etableras vid 
instituttet. 
 - SFF-initiativ - tre av instituttets fast ansatte ingår i CCBIO. 
 - Forskningsseminarer, ”Faculty lunch” for de fast vitenskapelig ansatte, återupptogs 
under våren 2013 och fortsätter under 2014.  
- BBB-seminarene gir forskere ved IBM anledning til å invitere gjesteforelesere 
(internasjonale, nasjonale, lokale) til instituttet, noe som gir mulighet til etablering av 
nye prosjektsamarbeid.  Inom ramarna för BBB seminarieserien  BMED 380 hålls ett SFF 
seminarium från CCBIO per månad.  
 
5) Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II 


-Ständigt undersöka/stötta  nya arenor där instituttets forskare kan mötas och 
interagera. 


- Sedan 2012 synliggörs publicerade vetenskapliga arbeten som utgår från  instituttet i 
nyhetsbreven. 


 


6) Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon 2020 og annen 
ekstern finansiert verksamhet 


Information om utlysningar sker löpande i nyhetsbrev. Informationsmöte från 
forskningsavdelningen var planlagt till faculty lunsj, men fick avlyses, och kan bli 
aktuellt under våren 2014. 


 


7) Oppfølging av fagevalueringen fra 2013  
En externt tillsatt SAB utvärderade instituttets forskningsgrupper under 2012 och tog  
del av biofagevalueringens slutsatser. I samband med denna omorganiseraring har 
också teknikerresurser gåtts igenom och delvis omfördelats. Implementeringsdatum för 
nya gruppestruktur har varit 01.01.2013.  Nya justeringar kan komma som följd av 







gruppeledare Gerdes bortgång och försvårad  anslagssituation för de minsta 
forskningsgrupperna. 
 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 


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


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin 


Telefon  


Telefaks  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Kafarveien 31 


Bergen 


Saksbehandler 


Alette Gilhus Mykkeltvedt 


55586127 
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Forskningsmelding fra Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 


 


Oppfølging av prioriteringer fra forrige forskningsmelding, planer og prioriteringer for 


2014 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin arbeider for bedre helse i alle deler av 
befolkningen gjennom å forske på årsaker til helseproblemer, befolkningsrettede tiltak og 
kvalitet i primærhelsetjenesten, både nasjonalt og i lav- og mellominntektsland. Forskningen 
baserer seg i stor grad på nasjonale registre og biobanker, kliniske studier og relevant 
metodeutvikling. Instituttet ønsker å studere helse gjennom hele livsløpet og har et fokus på 
utsatte grupper. Globale perspektiver på helse preger forskningen. Gjennom den nye SFFen 
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) skal det legges ned 
stor innsats for å bidra til å bedre mødre og barn sin helse i lav- og mellominntektsland. 
Forskning ved instituttet skjer i hovedsak i regi av tematiske forskningsgrupper. Gruppene er 
instituttets viktigste forskningsstrategiske verktøy. Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin har femten forskningsgrupper: Allmennmedisin, Arbeids-og miljømedisin, 
Global helseantropologi, Globale helseprioriteringer, Praxeologi, Livskvalitet, 
Livsstilsepidemiologi, Genetisk epidemiologi, Registerbaserte studier av familiær risiko, 
Fysioterapi, Sosial epidemiologi, Samfunnsfarmasi, Genetisk veiledning, Reproduktiv helse, 
barnehelse og ernæring, Fenomenologisk helsefaglig forskning 
 


Instituttet har følgende hovedsatsningsområder: 


 


1.Senter for internasjonal helse skal videreutvikles som en tversgående ressurs som skal 


legge til rette for å styrke tverrfaglig samarbeid innenfor fakultet, universitet og opp mot 


sykehuset. Bente Moen ble tilsatt som senterleder i 2013 og det arbeides aktivt med at 


senteret skal være et ressursmiljø for forskning, forskerutdanning og studentmobilitet knyttet 


til global helse feltet. Økonomiske og administrative incentiver må brukes for å sikre 


tverrgående virksomhet og for at tverrgående globalt orienterte forskningsgrupper og 


utdanningstiltak forankres ved Senteret.  


 


Referanse Dato 


2014/174-ALMY 26.02.2014 
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2.Senter for fremragende forskning CISMAC ble åpnet høsten 2013, nøkkelpersoner er nå 
tilsatt. Flere av studiene vil starte opp i løpet av 2014.  


 


3. Senter for alders- og sykehjemsmedisin er nå i full drift og har full bemanning. Vi ønsker at 
senteret skal videreutvikles ved å sikre forankring i det primærmedisinske fagmiljøet og 
utvikle det tverrfaglige samarbeidet med relevante partnere.  Sammen med Uni Helse ønsker 
instituttet å utvikle kontaktflaten mot Bergen kommune med tanke på øket samarbeid om 
forskning og utdanning innenfor allmenn- og sykehjemsmedisin. Instituttet støtter Uni sitt 
initiativ til å utvikle forskningsnettverk for allmennmedisin.  


 
4. En ny nasjonal infrastruktur for helseregistre for forskning finansiert av forskningsrådet 
skal etableres i 2014. Prosjektet ønsker å utvikle bedre systemer for sikker behandling og 
analyse av medisinske forskningsdata, instituttet skal lede arbeidet med utviklingen av 
dette.  Fakultetets kjernefasilitet for biostatistikk og dataanlyse vil inngå som en del av den 
nasjonale infrastrukturen og er en viktig satsning i kommende periode. 


 


 


Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og 


næringsliv  
Det er et mål at postdoktorer har et utenlandsopphold ved en samarbeidende institusjon. 
Instituttet vil bruke ordningen med forskningstermin aktivt for å hente inn ny kompetanse 
og knytte kontakt med gode internasjonale samarbeidspartnere. Samarbeidet med 
Folkehelseinstituttet, Uni Helse og andre institusjoner i vår nærhet skal styrkes og 
videreutvikles. Instituttet ønsker å utvikle mer omfattende samarbeid med Bergen 
kommune og med Helse Bergen. I tillegg vil vi videreutvikle og styrke vårt samarbeid med 
internasjonale partnere i sør. 


 


Instituttet forvalter biostatistisk og epidemiologisk metodekompetanse for medisinsk og 
helsefaglig forskning. Vi ønsker å arbeide for å utvikle et tettere samarbeid med relevante 
miljøer ved andre institutt og ved helseforetaket for å utnytte disse ressursene enda bedre. 
Oppbygging av kjernefasiliteten for biostatistikk og dataanalyse blir viktig i så henseende. 


 


Instituttet har hatt omfattende og langvarig internasjonalt samarbeid som bidrar til både til 


forskningsfinansiering, høy kvalitet i forskningen og mobilitet. Sentrale samarbeidspartnere 


finnes i tillegg til i Norden og Europa, særlig i USA (NIH, NIEHS, Duke University, Harvard 


University, University of Iowa og andre) og med flere institusjoner i Afrika og Asia. Senter for 


internasjonal helse har en god internasjonal synlighet både som forskningsmiljø og med 


tanke på innflytelse på internasjonal helsepolitikk.  


 


Senter for internasjonal helse har bygget sitt forskningssamarbeid på to hovedpilarer:  


- Forskningssamarbeid med ledende internasjonale universiteter for å utvikle forskning som 


er viktig innenfor global helse. 


- Forskningssamarbeid med universiteter i lav- og mellominntektsland, med en aktiv satsing 


for kompetanseutvikling og lederutvikling ved disse institusjonene.  


 


 


Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging 


Forskningsgruppene forvalter driftsmidler som fordeles etter forskningsproduksjon og 
undervisningsinnsats. Det er et mål at alle instituttets forskere har tilknytning til en 
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forskningsgruppe ved UiB. Gruppene skal ha evne til nyorientering og reorganisering når 
det er forskningsstrategiske grunner til dette.  


Forskningsgruppene vil i perioden 2012-2015 ha fokus på å 


- tydeliggjøre forskningstematiske prioriteringer 


- dyrke fram høye ambisjoner og kvalitet 


- utvikle en god skrive- og publiseringskultur preget av faglig generøsitet 


- utvikle kultur for ledelse og internt samarbeid 


- utvikle samarbeidet mellom forskningsgruppene, med andre institutter og eksterne forskere 


- knytte til seg nødvendig metodekompetanse 


- søke ekstern finansiering 


- involvere og inkludere et rimelig antall mastergrads-, forskerlinje- og Ph.d.-studenter 


- øke antall postdoc-stipendiater 


 


 


Tverrfaglige og faglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte)  


Formålet med kjernefasiliteten for biostatistikk og dataanlyse er å heve metodologisk kvalitet 


på forskningssøknader og forskning ved fakultet og bidra til større forskningsaktivitet i miljøer 


som trenger metodestøtte. Dette vil øke antall publikasjoner av høy kvalitet fra MOF.  


Kjernefasiliteten vil betjene fakultetets forskere med biostatistisk prosjektstøtte inklusive 


tilrettelegging og analyse av registerdata, biobankbaserte data og tyngre datasett fra kliniske 


og epidemiologiske studier. Kjernefasiliteter vil som nevnt også inngå som en sentral del av 


den nasjonale forskningsinfrastrukturen «Health Registries for Research» Kjernefasiliteten vil 


knytte til seg en stab med gode og fast ansatte statistiskere og informatikere som skal kunne 


gi prosjektstøtte til prosjekter og forskningsgrupper. Instituttet vil satse på et fagmiljø som har 


evne til å utvikle relevant metodekompetanse. 


 


Samhandlingsreformen har aktualisert en rekke problemstillinger knyttet til allmennmedisin 
og andre deler av primærhelsetjenesten hvor det er behov for kunnskap og kompetanse. Et 
spesielt viktig område er sykehjemsmedisin. Den legevitenskapelige kompetansen må 
styrkes innenfor dette området.  Senter for alders- og sykehjemsmedisin ble åpnet i 2012. 
Her har vi nå foreløpig finansiering fra både forskningsrådet og GC Rieber Fondene. Vi 
arbeider for videre finansiering av senteret. Instituttet vil også arbeide videre med å sikre 


forankring i det primærmedisinske fagmiljøet og utvikle det tverrfaglige samarbeidet med 
relevante partnere. 
 


Instituttet arbeider videre for finansiering av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i 
primærhelsetjenesten, og vil støtte utviklingen av relevant forskning på pedagogikk og 
læringsformer.  


   


 


Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II 


Forskningsgruppene får tildelt belønningsmidlene årlig basert på innsats og resultater 
innenfor forskning og undervisning i foregående år. Publikasjoner inngår som en faktor i 
modellen. Forskningsgruppene forventes å spille en rolle i for å bedre kvaliteten på 
forskningen. Det arbeides også med å øke de ansattes kunnskap om hvordan publisering 
kan gi større uttelling, blant annet ved i enda større grad å prioritere publisering i nivå-II 
tidsskrift. Doktorgradsprogrammet er viktige for publikasjonsproduksjonen ved IGS, og godt 
omfang og kvalitet av denne aktiviteten stimuleres. Samtidig understrekes viktigheten av 
faglig utvikling gjennom egen forskning av høy kvalitet.  
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Økt utveksling og flere utenlandsopphold hos våre forskere tror vi også vil påvirke 
publiseringskulturen positivt.  


 


 


Arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen ekstern finansiert 
virksomhet 


Vi har ambisjoner om å øke den bidrags- og oppdragsfinansierte delen av virksomheten. 


Instituttet arbeider målrettet med å øke finansieringen fra både EU, NFR og andre, det er i 


den siste gruppen vi har lykkes best de siste par årene. Andre viktige finansieringskilder er 


Allmennmedisinsk forskingsfond, Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, Bill 


og Melinda Gates Foundation, WHO, Norad, legemiddelindustri og Sjøforsvaret. Vi arbeider 


strategisk med å få en større del av forskningsrådets og Samarbeidsorganet sine midler. 


CISMAC skal drive en rekke intervensjonsstudier. SFFen har et budsjett fordelt på 10 år på 


over 300 millioner. For å få gjennomført alle studiene er man avhengig av betydelig 


tilleggsfinansiering og man vil søke en rekke finansieringskilder den nærmeste tiden. 


 


Mange prosjekter fikk tilslag gjennom NORHED programmet til Norad i 2013 og er nå startet 


opp. Vi håper også å få tilslag på en del søknader som er sendt GLOBVC programmet til 


forskningsrådet.  


 


I forhold til Horizon2020 handler det om å identifisere relevante utlysinger og matche disse 


med forskere som har potensiale og motivasjon til å søke prosjekter, ERC er et 


satsningsområde. Instituttets jobb er sammen med fakultetet og forskningsavdelingen og 


legge til rette for dette gjennom om å gi god støtte både når det gjelder administrative 


føringer, retningslinjer og budsjett og også bidra til å knytte forskningsprosjekter opp mot 


utlysningene. 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Rolv Terje Lie 


instituttleder Alette Gilhus Mykkeltvedt 


 administrasjonssjef 
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Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2012 og planer og 
prioriteringer for 2014. 
 
Av de viktigste oppnådde resultatene for 2013 kan vi nevne økt antall publikasjoner ved 
instituttet, og at vi har blitt deltaker i et tredje EU prosjekt; NANoREG. Det er finansiert 
av EUs 7 rammeprogram, og er en felles europeisk tilnærming til regulatoriske testing av 
nanomaterialer. 
I forskingsmeldingen for 2012 omtalte instituttet at man ville videreutvikle prosjektet om 
forskningsnettverk i samarbeid med Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen og 
i Oslo, og dette har blitt videreført. Det arbeides også videre med å etablere god struktur 
for samarbeid mellom IKO og Tannhelsetjenestens kompetansesentre. En 
samarbeidsavtale foreligger som er signert av begge institusjoner – den skal revideres 
fortløpende. 
Instituttet ønsker å øke volumet på ekstern finansiering. Instituttet har utvidet 
porteføljen med EU prosjekter som vi er deltaker i, og det arbeides aktivt med å bli 
partner i nye Horizon2020 prosjekter. Målet for 2014 er at instituttet skal kunne bli 
partner i ett nytt EU prosjekt. Instituttet har også en rekke andre mindre eksterne 
prosjekter som for eksempel Tannbanken. 
Instrumentparken på IKO’s laboratorium er utvidet betraktelig, og det er innkjøpt utstyr 
som gir nye gode forskningsmuligheter. Et mål for 2014 er å få tilstrekkelig stabil teknisk 
hjelp i laboratoriet. Instituttet ønsker teknikere i faste stillinger som behersker ulike 
laboratorieteknikker, kan være instrumentansvarlige, og med på å veilede stipendiatene 
i praktisk laboratoriearbeid.  
 
Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 
Instituttet har gjennom forskningsgruppene flere eksterne samarbeidspartnere som 
deltar både i prosjekt- og utstyrssamarbeid. Instituttet er deltaker i 3 EU prosjekter, 
Vascubone, Reborn og NANoREG, og har gjennom disse prosjektene samarbeid med en 
rekke universiteter i Norden og Europa, i tillegg til næringsliv. Instituttet har blitt 
deltaker i prosjektet NORCEL, «The Norwegian nanocellulose technology platform», og 
deltar sammen med andre institusjoner i «Forskningsnettverket AllmennTann». 
Instituttet har også samarbeid med en rekke utenlandske universiteter og andre 
institusjoner (University of Boston, University of Dar es Salaam, Muhimbili University of 
Health and Allied Sciences, Newcastle University, University College London, 
Tannhelsetjenesten i Sverige m. fl.), samt nasjonalt med bl. a. NIOM (Nordisk institutt for 
odontologiske materialer, Oslo), Folkehelseinstituttet, NIFES (Norsk institutt for ernæring 
og sjømatforskning), Helse Vest og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest.  
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Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging 
 
Instituttet har gjennom 2013 gjennomført ett lederprogram i generell ledelse i regi av 
«Institutt for medskapende ledelse» for instituttledelsen, alle seksjonsledere og 
overtannleger. Instituttet har også hatt deltakere på fakultetets yngre 
forskningslederkurs og på andre forskningslederkurs, og er også i gang med ett 
strategiarbeid for å stake ut videre kurs for instituttets forskningsarbeid. I dette arbeidet 
vil det blant annet settes fokus på styrkning av forskningsledelse, og organisering av 
forskningsarbeidet ved instituttet.  Det er i 2013 tilrettelagt for klinisk forskning ved 
spesialistklinikk og i Bivirkningsgruppens lokaler for å styrke dette forskningsfeltet ved 
IKO. 
 
Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte) 
 
Instituttet har gjennom 2013 utvidet det tverrfaglige og flerfaglige samarbeid, både ved 
egen institusjon, og i Norge, Norden og Europa og Asia.  
Instituttet er nå inne i tre EU prosjekter, og det arbeides aktivt for å være med som 
partner i nye prosjekter via Horizon2020. Ett av disse prosjektene er ett 
samarbeidsprosjekt med Universitetene i Cork, Newcastle, Nijmegen, Genève og Bergen 
om et multisenter, randomisert klinisk studie.  Instituttet har i 2013 hatt gjensidig 
utveksling av postdoktorer med Japan.   
En styringsgruppe bestående av representanter fra både tannhelsetjenesten og 
allmennmedisin, fikk i desember 2012 ett oppdrag fra Helsedirektoratet for å utrede 
grunnlaget for forskningsnettverk innenfor tannhelsetjenesten og allmennmedisin. 
Styringsgruppen med representant fra instituttet leverte i desember 2013 en rapport til 
Helsedirektoratet hvor det foreslås å lage forskningsnettverk for allmennmedisin og 
tannhelsetjenesten for å møte morgendagens behov for kunnskap innenfor feltet. Dette 
forskningsnettverket har fått midler fra Helse- og omsorgsdepartement og 
Helsedirektoratet, og har nå søkt de samme aktørene om å få prosjektet videreført. 
 
Den nasjonale satsingen på tannhelse med de regionale kompetansesentrene innenfor 
tannhelse har gitt nye samarbeidsarenaer. Instituttet har inngått en samarbeidsavtale 
mellom Kompetansesenter Vest – Hordaland og den offentlige tannhelsetjenesten. Både 
tannhelsetjenesten, kompetansesenteret og instituttet planlegger fremtidig 
forskningssamarbeid som også involverer PhD kandidater.  
En betydelig andel av forskningsprosjektene er samarbeidsprosjekter med andre 
institutter ved MOF, spesielt med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og Helse 
Bergen, men også mot andre fakulteter som f. eks. MatNat.  Flere av instituttets 
forskningsgrupper benytter metodologiske kjernefasiliteter ved fakultetet i sin forskning. 
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Instituttet er gjennom Tannbanken samarbeidspartner i Den norske mor og barn-studien 
(MOBA).  
 
Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II 
Ved å etablere mer robuste forskningsmiljøer, innhente større andel eksterne 
forskningsmidler, øke teknisk assistanse, og styrke veilederkapasiteten vil en kunne heve 
den faglige kvaliteten på forskningen slik at det gir flere publikasjoner på nivå II og flere 
artikler med høyere impact faktor. Dette vil det jobbes for. For å oppnå dette er det 
viktig å unngå vakans i vitenskapelige og kliniske stillinger. 
 
Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen 
ekstern finansiert virksomhet 
 
Instituttet har lang erfaring i deltakelse i EU-prosjekter, og ser på Horizon2020 som en ny 
mulighet for å bli deltaker i flere prosjekter. Vitenskapelig ansatte ved instituttet har fått 
tildelt PES midler for å utarbeide nye prosjekter. Instituttet har også kandidater som 
kommer til å søke ERC. Instituttet har fokus på å gi forskerne best mulig informasjon, og 
både teknisk og administrativ støtte for å stimulere til økt søknadsskriving både til NFR 
utlysninger, Helse Vest, Helsedirektoratet og Horizon2020. Instituttet ser det som en 
styrking av dette arbeidet at Det medisinsk-odontologiske fakultet nå har på plass 3 
forskningsrådgivere som kan bistå forskere i søknadsprosessene.  
 







 
 


 
Forskningsmelding 2013 fra Klinisk institutt 1 (K1) 
 
 
 


Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2012 og planer 
og prioriteringer for 2014. 
  
K1 har som presentert i forskningsmeldingen fra 2012, fire hovedmål for sin 
forskning. Disse gjelder også for 2014 og er: 
 


1. Flere og bedre vitenskapelige publikasjoner 
2. Økt rekruttering til og gjennomføring av ph.d.-arbeider 
3. Stimulere til interdisiplinær forskning 
4. Øke ekstern finansiering 


 
Den nye malen favner om alle målene våre. Økt rekruttering til og gjennomføring av 
ph.d.-arbeider ble utdypet i forskerutdanningsmeldingen, de resterende mål vil bli 
utdypet under. 
 
 
Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt 
samfunns- og næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
 
For K1 er forskningssamarbeid utover instituttet absolutt nødvendig. 
Samarbeidspartnere finnes internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Samarbeidet 
vises på forfatterlisten for publikasjoner og i søknader. Vi ønsker også at det 
synliggjøres på K1s hjemmesider. 
Instituttet er forankret i hele Vest-Norge, med sentre for utdanning og forskning i 
Bergen, Stavanger, Haugesund, Førde og Kristiansand. K1 har ansatte ved alle de 
samarbeidende helseforetakene, nesten uten unntak i kombinerte stillinger med 
samtidig ansettelse i helseforetaket. Helseforetakene finansierer likeledes enkelte 
universitetsstillinger.  
Ulik finansiering av stipendiater er en utfordring for samarbeidet med 
helseforetakene. Instituttet får heller ikke dekket utgifter til disputaser for 
eksternfinansierte stipendiater på prosjekter uten dekningsbidrag. 
 
Samarbeidet mellom K1 og alle helseforetakene er avgjørende for at K1 skal nå sine 
mål om meget god forskning og utdanning. I samhandling med helseforetak har vi 
også arbeid i utviklingsland som Etiopia og Malawi. 
K1 ønsker å samarbeide med velrenommerte internasjonale institusjoner.  
 
Vi har en nærings-ph.d. og vi vil gjerne ha flere for å styrke samarbeidet med 
næringslivet. 
 
 
 
 







Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging  
 
Instituttet har en intern organisering med en ledergruppe bestående av instituttleder, 
10 seksjonsledere og administrasjonssjef. Ledergruppen har faste møter. I 2013 har 
vi hatt en økt bevisstgjøring på viktigheten av å styrke forskningsledelsen ved 
instituttet. Mange har deltatt på kurs og seminarer.  
 
I 2013 har vi også jobbet aktivt med opprettelse og reorganisering av 
forskningsgrupper. Dette arbeidet vil fortsette i 2014. Vi ønsker 
forskningsgruppedannelser på tvers av institutt, fakultet og undervisningsenheter 
innad på institutt.  Vårt mål er at enkeltpersoner og mindre grupper går sammen i 
slagkraftige og dynamiske forskningsgruppeenheter. Slike enheter kan med fordel 
inneholde komplementær ekspertise der klinisk og metodologisk kompetanse 
kombineres for eksempel knyttet til basale naturfag, laboratoriebasert forskning, 
registerepidemiologi og bildedannende teknologier.  
 
 
Kriterier til formelle forskningsgrupper ved K1 er:  
 


 Et felles faglig tema 


 En viss størrelse, vanligvis minst 6 medlemmer, hvorav flere vitenskapelige 
tilsatte ph.d.-kandidater/forskerlinje.  


 Hovedtilknytningen skal være til K1 og/eller samarbeidende felt i 
helseforetaket.  


 En viss forskningsaktivitet, vanligvis minst 5 vitenskapelige publikasjoner per 
år i gjennomsnitt de siste 3 år for etablerte grupper.  


 Regelmessig og planlagt møteaktivitet.  


 Definert forskningsgruppeledelse. 
 
Til nå har vi registrert 9 forskningsgrupper på hjemmesiden vår.  
 
 
Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte) 
 
K1 har som mål å stimulere til og styrke interdisiplinært samarbeid. Interdisiplinær 
forskning synliggjøres gjennom sampublisering med forfattere fra ulike disipliner og 
miljøer, samt doktorgradsveiledning med fagpersoner fra andre institutt og andre 
institusjoner. Seminarserier med bred faglig profil vil også styrke interdisiplinariteten. 
 
Som nevnt i fjorårets forskningsmelding mener vi at instituttets største styrke er 
kliniske problemstillinger. Vi vil også i 2014 vektlegge at slike problemstillinger 
bearbeides i et dybdeperspektiv. Dette kan særlig skje ved bruk at biomarkører og 
gode pasientutvalg.  
 
Vi vil som i 2013, prioritere klinisk forskning i samarbeid med laboratoriebasert 
forskning inkludert bruk av kjernefasiliteter, registerbasert forskning med bruk av 
nasjonale og regionale helseregistre, samt bildebasert forskning. Instituttet har i sin 
portefølje store ressurser innen bildeforskning, bl.a. det nye PET senteret, 


translasjonell avbildning på Vivariet og i MedViz klyngen (www.medviz.uib.no). 


Instituttet vil støtte bruk av avansert metodologi, inkludert bruk av kjernefasiliteter, og 



http://www.medviz.uib.no/





bruk av nasjonale helseregistre med assosierte biobanker. K1 har også merket seg 
at en stor andel av de ypperste publikasjonene som utgår fra våre miljøer, er knyttet 
opp til nasjonale helseregistre.  
 
Senter for fremragende forskning; Center for cancer biomarkers (CCBIO) er tilknyttet 
K1. CCBIO representerer et stort gjennombrudd for ledende internasjonal forskning 
ved K1, og instituttet vil arbeide for at senteret blir en motor for pågående forskning i 
både bredde og dybde.  
 
K1 har videre ansvar for kjernefasiliteten, Dyreavdelingen. For Dyreavdelingen vil vi 
ytterligere diskutere en prioritering av prosjekter og en korrekt brukerbetaling; dette ut 
fra forskningskvalitet, økonomiske ressurser og dyrevelferd. 
 
K1 har likeledes et KG-Jebsen senter (multippel sklerose) og en node i KG.Jebsen-
senteret for diabetesforskning. Ved K1 er det også medarbeidere knyttet til kliniske 
kompetansesentre som Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, 
Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose MS, Nasjonal 
kompetansetjeneste for vestibulare sykdommer og Nasjonal kompetansetjeneste for 
leddproteser og hoftebrudd  
 
 
Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II  
 
K1 har et mål om flere og bedre vitenskapelige publikasjoner. Selv om instituttets 
finansiering avhenger av publikasjonspoeng, anser vi fortsatt antall publikasjoner der 
instituttet medvirker, samt en intern skjønnsmessig vurdering av publikasjonskvalitet 
som det beste målet for oss. Da resultatene for fjoråret ble registrert på de tidligere 
instituttene er det vanskelig å si noe om forskningsresultatet fra 2013. For 2013 er 
foreløpig 287 publikasjoner registrert i Cristin.  
 
 
Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og 
annen eksternfinansiert virksomhet  
 
For ekstern finansiering har vi som i 2013, mål om gjennomslag både i lokale 
prosesser (fakultet, helseforetak), nasjonale prosesser og internasjonale prosesser. 
Alle forskningsmiljøer ved K1 skal ha som mål å oppnå ekstern finansiering, mens 
utvalgte og ledende miljøer skal ha som målsetting å få gjennomslag i åpne 
nasjonale og internasjonale konkurranser. Konkurranseutsatt finansiering er 
nødvendig for ekspansive prosjekter, og vi vil ha flest mulig og best mulig søknader. 
Dette gjelder søknader til Samarbeids-organet Helse Vest, og alle eksterne 
muligheter. Samarbeid med helseforetaket, andre institutt eller eksterne enheter er 
en styrke. K1 vil støtte så godt vi kan både administrativt og faglig enten vi har 
majoritets- eller minoritetsandeler i prosjektet. Vi vil også benytte fakultetets 
forskningsrådgivere i søknadsprosessene. 
 
De tyngste eksterne forskningsprosjektene legges gjerne til mere basale miljøer, som 
det er få av ved K1. Det er viktig medvirkning fra K1-miljøer. Men inntekten fra de 
eksterne prosjektene tilfaller i liten grad K1. Dette påvirker vårt budsjett negativt i 
forhold til de øvrige instituttene ved MOF.  



http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/enhet.aspx

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/vestibulaere-sjukdommar/Sider/enhet.aspx

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/vestibulaere-sjukdommar/Sider/enhet.aspx

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/leddprotesar/Sider/enhet.aspx

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/leddprotesar/Sider/enhet.aspx





 
Instituttrådet ved K1 uttrykker bekymring over mulighetene til å få tildelinger fra NFR. 
Rådet er også bekymret for at vitenskapelige 100 % stillinger erstattes av 20- eller 50 
% - stillinger, og spør seg om dette på lang sikt vil føre til mindre bevilgninger. 
 
Fakultetet har satt av midler til arbeid med søknader til deltakelse i Horizon 2020, og 
4 forskere fra K1 jobber nå med søknadsskrivingen.  
 
  
 
 







Forskingsmelding 2013 for Klinisk medisin 2 (K2) 
Institutt for klinisk medisin (K2) ble opprettet 01.01.13, og begynte året med å sette i gang en strategiprosess 


for instituttet, som alle ansatte ble invitert til å bidra, og som samsvarte med de målene fakultetet har satt seg. 


Resultatet av denne prosessen var ferdigstilt og vedtatt av Instituttrådet i mai 2013. 


Strategiske mål for vår forskningsaktivitet som vi arbeider videre med er: 


 K2 skal i løpet av strategiperioden øke det totale antallet publikasjoner med 30 prosent og stimulere til 


en høyere andel nivå 2 artikler  


 K2 skal innen ultimo 2015 ha økt den eksternt finansiert forskningen (Helse Vest, BMFS, BFS, KG 


Jebsen, NFR, ERC, EU mm) med 30 prosent 


 K2 skal innen medio 2014 ha etablert en ny strategi for økt og kvalitativt forbedret lokalt, nasjonalt og 


internasjonalt forskningssamarbeid  


 K2 skal innen medio 2014 kunne vise til økt bruk av teknologiplattformene, samt lage en plan for nye 


teknologibehov 


 K2 skal innen ultimo 2014 utarbeide en langsiktig og strukturert plan for strategisk rekruttering og 


ansettelse av faste vitenskapelige I- og II-stillinger 


 K2 skal innen medio 2015 ha fullført en strategisk satsing på kompetanseøkning og bedre bruk av 


tekniske stillinger 


Det ble utarbeidet en enkel tiltaksplan for disse målene, som skal være gjeldende for en tre års periode, og 


revideres årlig (se vedlagt strategiplan). 


I 2013 gjennomførte også K2 en kartlegging av de teknisk ansatte sin formal- og real- kompetanse. Videre ble 


det utarbeidet noen parametere av vårt lokale forskningsutvalg, som senere ble vedtatt i Instituttrådet. 


Parameterne dannet grunnlaget for tildeling av tekniske resurser, finansiert av grunnbevilgningen, til de 23 


forskningsgruppene som i dag inngår i K2 linjen. 


Planer og prioriteringer for 2014. 


- Å iverksette de tiltakene vi har satt oss for å nå de overordnede målene for å øke kvalitet i vår 


forskning.  


- Hovedfokus for våren 2014, blir å se på den langsiktige rekrutteringsbehov for vitenskapelige stillinger 


instituttet vil ha de neste fem årene.  


- Å videreføre lovnadene etter teknikerprosessen, med kompetanseheving og rekrutering av nye 


stillinger i de tilfellene vi har fått frikjøp av tekniske stillinger til forskningsprosjekter.  


- Det er fra januar-2014 innført teknikerbetaling fra forskningsgruppene som har fått tildelt tekniker 


dekket av grunnbevilgningen. Det vil bidra til å bidra til å bedre balansen i K2 budsjettet.  


Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og næringsliv - lokalt, 


nasjonalt og internasjonalt  


- K2 vil videreføre og styrke det nære samarbeidet med Helse-Bergen ved regelmessige møter med de 


viktigste av helseforetakets avdelinger. Naturlige tema der er drift av D-stillinger, avsatt tid til 


forskning for vitenskapelige I- og II stillinger.  


- K2 vil oppfordre til internasjonal utveksling av stipendiater og post-docs, delvis ved å ta opp temaet på 


forskerskoler, i forum for postdocs og forskningsgruppeledere 


- De fleste forskningsgruppene har gode internasjonale relasjoner. I søkeprosesser vil 


forskningsgruppene oppfordres til å bruke disse kontaktene mer aktivt enn i dag.  


 


 


 







Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging  


- Instituttet har etablert en struktur innen forskning gjennom forskningsgrupper. Gruppene er dannet 


fra fagmiljøene selv, ut fra kriterier at det må minst være en hovedstilling og minimum fem 


rekrutteringsstillinger knyttet til en forskningsgruppe ved K2. Instituttledelsen samler 


forskningsgruppene fem ganger i året, og ser på den gruppen som en gruppe viktige ledere ved k2.  


- Forskningsrådgiveren er en sentral støttefunksjon for denne gruppen ved K2. 


-  K2 har gitt forskningsgruppelederene et mandat til å ha personalansvar for gruppen, samt at det blir 


gjennomført medarbeidersamtaler med teknisk personell i forskningsgruppen.  


- K2 har invitert alle forskningsgruppelederne til et strategiseminar 5. og 6. februar for å følge opp 


strategiplanen, og starte prosessen med langsiktig rekrutering på K2. 


Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte)  


- K2 sine forskningsgrupper samarbeider tett med helseforetakets avdelinger om felles strategier for vår 


forskningsaktivitet. Vi opplever verdi av tett og god dialog med avdelingene ved helseforetaket.  


- K2 har samarbeid med fagmiljøene ved Det matematisk naturvitenskaplige fakultet innen 


bioinformatikk, som er viktige samarbeidspartnere for flere av våre fagmiljø, og vil være en etterspurt 


kompetanse også i årene fremover. Også molekylærbiologi miljøet har K2 tverrfaglig samarbeid med. 


- Innovasjon er satt opp som et hovedtema på strategiseminaret til instituttet i februar. Bakgrunnen er 


å fokusere på de tverrfaglige mulighetene og finansiering som ligger innen for innovasjon av 


forskningsresultater, og instituttledelsen oppfordrer fagmiljøene til å bruke sine nettverk i større 


søknader, også noe som går klart frem av Horizon 2020. 


Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II  


- I medarbeidersamtaler med de faste vitenskapelige ansatte er økt publikasjonsaktivitet vektlagt. 


- K2 administrasjonen vil lage oversikter over publiseringsaktiviteten på K2, fordelt på enkeltforskere og 


forskningsgruppene. K2 vil bruke denne informasjonen til å fokusere på kvantitet, men også kvaliteten 


på publikasjonene.  


Det vil utarbeides oversikter over nivå II tidsskrift innenfor K2-relevante fagfelt  


- Vi vil premiere nivå II publisering når økonomien gir handlingsrom til det  


- Vi vil kartlegge behov for hjelp til artikkelskriving og formidle informasjon om science writers (for 


språkvask etc). Vi skal utarbeide oversikt over aktuelle tilbydere og ressurspersoner inne et slikt 


område. Lage og distribuere oversikt over nivå II tidsskrift innenfor K2-relevante fagfelt.. 


Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen ekstern finansiert 


virksomhet 


- K2 har et stort fokus på Horizon 2020. Vi fikk tildelt fem posisjoneringsstipend til å gå videre med 


søknader til flere program innen Horizon 2020. Med god hjelp fra forskningsrådgiver som er tett på 


forskningsgruppene, har vi en bedre oversikt til å følge opp gruppene som søker,. Instituttledelsen 


legger ned mye arbeid i å motivere og avmystifisere EU- systemet, med å vise til egen erfaring både 


som partnere og koordinatorer av større Eu- prosjekter.  


- Vi har også yngre forskningsgruppeledere som koordinerer EU- prosjekter, og de er viktige 


rollemodeller for å få  post doker og andre eksternfinansierte forskere til å være med i EU- søknader. 


Vi benytter enhver anledning der vi samler k2 ansatte til å fremme hvilke muligheter som ligger i et EU 


nettverk, og hva fakultet og instituttet kan stille opp med av bistand og faglig støtte i slike prosesser. 


- K2 vil gå systematisk gjennom tilbakemeldingene på NFR søknader i fjor sammen med 


forskningsrådgiver og den aktuelle søker for å styrke søknadene til neste utlysning. 





		Vedlegg 1 - Forskningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2013

		Vedlegg 2 - Instituttenes samlede innspill til Forskningsmelding 2013



