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Utlysing - Professor/førsteamanuensis i farmakologi (farmasi) ved Klinisk 
institutt 2 
 
 
Klinisk institutt 2 ber i brev av 3.6.2014 om at stilling som professor/førsteamanuensis 
i farmakologi (farmasi) vert lyst ut. Utlysinga er som følgje av at professor Bo Staffan 
Uhlen har sagt opp stillinga si med verknad frå 30.11.2014. Stillinga vil bli knytt opp 
mot Senter for farmasi, og det vil bli gitt høve for å kombinere stillinga med 
leiarfunksjon av senteret dersom det melder seg kompetente søkjarar. 
 
I utlysinga viser ein til samarbeid med Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, og 
utlysinga vart difor førelagt fakultetet til orientering og for eventuelle merknadar. 
 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 


fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i farmakologi (farmasi) ved 
Klinisk institutt 2. Stillinga er knytt til Senter for farmasi. 


2. Det er ein føresetnad for utlysing at instituttet har budsjettmessig dekning for 
stillinga. 


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


 
 
 
 
Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
Seksjonsleiar rekruttering 
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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 eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 


Klinisk institutt 2 


Telefon  


Telefaks  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Armauer Hansens Hus 


Bergen 


Sakshandsamar 


Eldbjørg Sanden Søvik 


+47 55 58 61 42 
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Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis i farmakologi 
(farmasi) 


Professor Bo Staffan Uhlen har sagt opp stillinga si som professor i farmakologi med verknad 


frå 30.11.2014, ref. 13/13447. I samband med dette ber Klinisk institutt 2 om at stillinga vert 


lyst ut så snart som mogleg. 


 


Vedlagt er utlysingstekst på norsk og engelsk. I tillegg til utlysing i Jobbnorge og i Euraxess, 


ber me om at stillinga vert lyst ut i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift. 


Då stillinga inngår i eit samarbeid med Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, er 


utlysingsteksten sendt dei til orientering. 


 


 


 


 


 


 


Venleg helsing 


 


Per Bakke 


Instituttleiar Eldbjørg Sanden Søvik 


 rekrutteringskonsulent 


 


 


 


 


vedl. 
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Professor/førsteamanuensis i farmakologi (farmasi) 


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei 100 % 
stilling som professor/førsteamanuensis i farmakologi. Dersom det ikkje melder seg 
søkjarar med professorkompetanse, kan det verte aktuelt å tilsetje førsteamanuensis. 
Tenestestad er Bergen. 
 
Klinisk institutt 2 er eitt av to medisinske kliniske institutt ved fakultetet. Instituttet 
driv medisinsk forsking,  rettleiing og undervisning på høgt internasjonalt nivå. 
Instituttet har viktige oppgåver både i legeutdanninga, mastergrads- og ph.d.-
utdanning innan medisin og farmasi. 
 
Stillinga vil bli knytt opp mot Senter for farmasi. Senter for farmasi er organisatorisk 
knytt til Klinisk institutt 2. Senteret er eit tverrfagleg samarbeidsprosjekt med Det 
matematisk-naturvitskaplege fakultet, med eige budsjett. Tilbod om åremålsperiode 
som leiar for Senter for farmasi kan bli aktuelt dersom den som vert tilsett har 
naudsynt kompetanse. 
 


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 opplysingar om stillinga kan ein få ved å venda seg kst. instituttleiar 
Eystein Husebye tlf. +47 55 97 30 77, e-post: eystein.husebye@k2.uib.no. 


Løn 
Professor vert løna etter lønssteg 72-75 (kode 1013). Førsteamanuensis vert lønt 
etter lønssteg 59 (kode 1011/lønsramme 24.3) i lønsregulativet til staten ved 
tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For særleg 
kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  


Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.  


For informasjon om ein karriere ved Universitetet i Bergen sjå: 
http://www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 
 
 
Kvalifikasjonar  


• Den som vert tilsett må ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarande 
kvalifikasjonar 


• Dokumentert forskings- og undervisningserfaring i farmakologi  


• Evne til etablere forskingsmiljø ved hjelp av eigne nasjonale og internasjonale 
nettverk vil bli vektlagt 


• Erfaring med prosjektleiing, koordinering av forskingsarbeid og 
forskingsstrategi vil bli lagt vekt på 
 


• Det vert lagt vekt på evne til å hente inn eksterne forskingsmidlar 
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• Det vil verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.  


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


• Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Den som vert tilsett må kunne 
undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk. Fristen er to år for den 
som vert tilsett som ikkje meistrar språket. Kurs vert tilbode.  


 
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 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 vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 
 
Legg ved: 


• CV, med fullstendig oversyn over utdanning og erfaring 
• Kopi av vitnemål 
• Dokumentasjon av eigen pågåande forsking   
• 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 


15 for professor og maks 10 for førsteamanuensis) 
 
Det er viktig at dei vitskaplege arbeid som skal takast omsyn til er lagt ved i sin 
heilskap. 
 
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 fremgangsmåten ved tilsetting i professorater". 
 
Søknadsfrist:  
 







Stillingsomtale 


Professor/førsteamanuensis i farmakologi (farmasi) 


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei 100 % 
stilling som professor i farmakologi. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med 
professorkompetanse, kan det verte aktuelt å tilsetje førsteamanuensis.  
 
Klinisk institutt 2 er eitt av to medisinske kliniske institutt ved fakultetet. Den faglege 
porteføljen er brei, og spenner over mange av dei medisinske spesialitetane. 
Instituttet har om lag 320 tilsette, og eit budsjett på om lag 155 mill. Instituttet held til 
på universitetscampus ved Haukeland universitetssjukehus og har eit nært 
samarbeid med sjukehuset.   
 
Instituttet driv medisinsk forsking,  rettleiing og undervisning på høgt internasjonalt 
nivå. Instituttet har viktige oppgåver både i legeutdanninga, mastergrads- og ph.d.-
utdanning innan medisin og farmasi. 
 
Stillinga vil bli knytt opp mot Senter for farmasi, som organisatorisk er knytt til Klinisk 
institutt 2. Tilbod om åremålsperiode som leiar for Senter for farmasi kan bli aktuelt 
dersom den som vert tilsett har naudsynt kompetanse. 
 
Den som vert tilsett må ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarande 
kvalifikasjonar, og ha dokumentert forskings- og undervisningserfaring innan 
farmakologi. Aktuell vitskapleg erfaring vil vere basal eller anvendt farmakologisk 
forsking som til dømes studiar av legemiddel-reseptor interaksjonar eller 
farmakokinetikk. Erfaring frå farmasøytisk lærestad med oppbygging av 
undervisning og undervisning i farmasistudiet vil bli vektlagt. Annan relevant 
farmasøytisk praksis vil også kunne tilleggjast vekt.  Øvre kvalifikasjonskrav er 
nemnt i stillingsutlysinga.  


 
Om Senter for farmasi 
Farmasi ved Universitetet i Bergen er eit samarbeid mellom Det medisinsk-
odontologiske fakultet og Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Kjemisk 
institutt gjev undervisning i grunnleggjande kjemiske fag, analytisk kjemi, 
farmasøytisk fysikalsk kjemi, farmakognosi og legemiddelkjemi. Senter for farmasi 
koordinerer universitetets masterprogram i farmasi, og har hovudansvar for 
undervisning og forsking i farmakologi, i samarbeid med institutt som driv forsking 
innan farmasi. Klinisk institutt 2 gjev også undervisning i farmasøytisk mikrobiologi.  
Institutt for global helse og samfunnsmedisin gjev undervisning i samfunnsfarmasi 
og praksis, Institutt for biomedisin gjev undervisning i biokjemi og cellebiologi. Dei 
som underviser i dei ulike fagområda i farmasistudiet har arbeidsplassar ved 
desse institutta. Institutta har ei rekkje forskingsgrupper som er engasjert i 
legemiddelrelatert forsking. Universitetet i Bergen samarbeider med School of 
Pharmacy ved University of East Anglia om galenisk farmasi og klinisk farmasi.  


 
Undervising  
Den som vert tilsett skal undervise masterstudentar og ph.d.-kandidatar ved 
instituttet og delta i undervisning på bachelornivå for medisin-, odontologi-, 
ernærings- og farmasistudentar, samt ta del i andre oppgåver ved instituttet.  







 
Forsking  
Forutan å vere knytt til det tverrfaglege senteret i farmasi, vil den  som vert tilsett 
også  arbeide med farmakologi i ei av forskingsgruppene ved instituttet. 
Vedkomande må dokumentere eigen uavhengig og pågåande forsking i 
farmakologi. 


Den tilsette pliktar å medverka til aktiv rekruttering og forskingsrettleiing av 
studentar og stipendiatar.  


 
Retningsliner 
Den tilsette må retta seg etter gjeldane strategiske planar for farmasi og aktivt 
medverke til å skaffe ekstern forskingsfinansiering. 


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


Det er naudsynt med pedagogisk grunnutdanning. Søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjinga, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er 
fullført innan eit år etter dato for tilsetjing.  


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


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som vert tilsett også bli pålagt 
undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 
er knytt til. Den tilsette kan bli pålagt å delta i universitetets styringsorgan, komitear 
og anna arbeid.  


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal 
tilleggjast reell vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. 
Søkjarane må dokumentere sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan 
til dømes gjerast ved innsending av prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
slik som;  


• 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, slik 
som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


  
Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av innstilling av ei vitskapleg nemnd samt ei 
sjølvstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving 
av undervisningskompetanse.  







Professor/Associate Professor in Pharmacology (Pharmacy)  
 
A position as Professor/Associate Professor is vacant at the Faculty of Medicine and 
Dentistry, Centre for Pharmacy. If no qualified applicant applies for the Professor 
position, it will be open for an appointment to the position of Associate Professor.  
 
Department of Clinical Science 
Department of Clinical Science is one of two clinical departments at the faculty. The 
department performs medical research, supervision and teaching on a high 
international level. The department has important roles in education of medical 
doctors, master- and PhD-candidates in medicine and pharmacy. 
 
The position will be associated with Centre of pharmacy. Centre of Pharmacy is 
organizationally linked to Department of Clinical Science. The Centre is a joint project 
with Faculty of Mathematics and Natural sciences with its own budget. A temporary 
position as Head of Centre for Pharmacy may be included if the candidate has the 
necessary qualifications. 
 
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 acting Head of Department 
Eystein Husebye, phone +47 55 97 30 77, e-mail: eystein.husebye@k2.uib.no. 
 
Salary  
Professor salary will be in accordance with level 72-75 (code 1013) at present NOK 
627 100 – 662 400 gross p.a. for a full time position. Associate professor will be paid 
in accordance with level 59 on the government salary scale (code 1011/pay 
framework 24.3); at present NOK 490 600 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 the University of Bergen please visit; 
http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib 


 
 
Qualifications  
- The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding 


qualifications 
- Experience in research and teaching pharmacology  
- Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a research environment 


through own national and international network building 
- Experience with the management of research projects, coordination of research  


activities, as well as strategic research work will be emphasized 
- Emphasis will be put on the ability of the applicant to successfully and 


independently generate funding for research 
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- Proven willingness and ability to cooperate will be of great importance in the 
evaluation process  


- Basic teaching experience is required for the position. The successful candidate 
will be offered appropriate training if this requirement has not been met before the 
appointment 


- 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.  
 
 


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 ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the 
recruitment of persons of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic 
backgrounds are therefore encouraged to apply for the position. 


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


Information about the applicant may be made public even though the applicant has 
requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if 
his/her request is not respected. 


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


 


Application 
How to apply for the position: 
 
Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” 
on this website. 
 
Please enclose: 
 


• CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and 
other activities 


• Scanned copies of your certificates 
• Documentation of own ongoing research 







• A list of attachments providing evidence of the applicant's teaching 
qualifications 


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


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


• The scholarly works on which the committee should place special 
emphasis in its evaluation (max 15 for professor and max 10 for 
associate professor) 


 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee 
should place special emphasis, is attached in its entirety. 
 
Appointment will be based on the assessment of an expert committee and an 
independent assessment by the department including interview and possible testing 
of skills in teaching. The applications with attachments are sent electronically to the 
expert committee. 


Applications are evaluated on the basis of the information that has been uploaded 
with the application when the deadline expires. It is the applicant's responsibility to 
ensure that all relevant attachments are submitted by the deadline. 
 
One refers to the procedure for appointments “Midlertidige regler om 
framgangsmåten ved tilsetting i professorater". 
 
Closing date for applications: 
 
 
 







DESCRIPTION OF POSITION 
 
Professor/Associate Professor in Pharmacology (Pharmacy) at the 
Centre for Pharmacy, Department of Clinical Science  
 
 A position as Professor/Associate Professor is vacant at the Faculty of Medicine and 
Dentistry, Centre for Pharmacy. If no qualified applicant applies for the Professor 
position, it will be open for an appointment to the position of Associate Professor.  
 
Department of Clinical Science 
Department of Clinical Science is one of two clinical departments at the faculty. The 
department covers many of the medical specialities, has about 320 employees and a 
budget of about 155 mill NOK. The department is localized on university campus by 
Haukeland University Hospital and has a close collaboration with the hospital. The 
department has important roles in education of medical doctors, master- and PhD-
candidates in medicine and pharmacy. 
 
The position will be associated with Centre of Pharmacy which is organizationally 
linked to Department of clinical science. A temporary position as Head of Centre for 
Pharmacy may be included if the candidate has the necessary qualifications. 
 
 
The successful candidate must have a relevant Norwegian doctorate or 
corresponding education and document research- and teaching experience in 
pharmacology. Relevant scientific experience includes work general or applied 
pharmacological research such drug receptor-interactions or pharmacokinetics. 
Experience from pharmaceutical industry, hospital pharmacy or other relevant 
pharmaceutical practice might be emphasized.   
 
 
Centre for Pharmacy 
The field of Pharmacy at the University of Bergen is maintained by means of a 
collaboration between the Faculty of Medicine and Dentistry and the Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences. The Department of Chemistry provides basic 
teaching in chemical subjects, analytical chemistry, pharmaceutical physical 
chemistry, pharmacognosy and medicinal chemistry, whereas the Department of 
Public Global Health and Primary Care is responsible for the teaching of social 
pharmacy and practical training. The Department of Clinical Science teaches 
pharmacology, pharmaceutical technology and pharmaceutical microbiology. 
Department of Biomedicine gives biochemistry, cell biology and physiology. Those 
teaching the different subjects within the pharmacy study program work at these 
departments/institutes. The departments/institutes have several research groups that 
are engaged in research related to pharmacy. The University of Bergen co-operates 
with the School of Pharmacy at the University of East Anglia regarding 
pharmaceutical technology and clinical pharmacy. Centre for Pharmacy is 
administratively connected to the Department of Clinical Science and co-ordinates 
the master’s program in Pharmacy.The research and education at the centre cover a 
broad spectrum of disciplines in pharmacy.  
 
 







Teaching 
The person to be hired shall teach pharmacology and supervise Master- and PhD-
students at the department and participate in the general teaching at the bachelor-
level for the medical, dental, nutrition and pharmacy students as well as participate in 
other tasks at the department. The successful candidate shall work with 
pharmacology in one of the established research groups at the department and must 
document independent research in pharmacology. 
 
 
Research 
 
In addition to association with the Centre of pharmacy the successful applicant will 
perform pharmacological research in one of the research groups at the department. 
The successful applicant must document own independent and ongoing research in 
pharmacology. 
 


The successful candidate is obligated to participate in the active recruitment and 
research-related supervision of students and research fellows.  


 
Guidelines 
The successful candidate must comply with the current strategic plans for Pharmacy, 
and actively participate in the process of acquiring external funding for research.  


Applicants must document teaching- and administrative experience, in addition to 
experience with the dissemination of popular science.   


Another requirement is basic education within pedagogy. Applicants who do not fulfill 
this requirement will be offered training and must document the completion of this 
education within one year after the appointment date.  


Applicants should have substantial leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities, grant applications and in strategic research planning. 
Documented abilities and willingness to participate in collaborative work will be 
emphasised.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who 
does not have such competence at the time of his/her appointment will be offered 
training and will be required to produce evidence of such competence within one year 
of the date of appointment. This deadline is extended to two years for the successful 
applicant who does not master a Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of 
the normal duties of the position, the successful applicant may also be required to 
undertake teaching, supervision and work in connection with examinations in his or 
her particular field outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real 
weight in appointments to middle and senior positions. Applicants must document 
their own teaching qualifications by submitting:  







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


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


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


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and 
a self-appointed independent assessment of the body including the interview and any 
testing of teaching competence. 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 21. mai 2014 kl. 13.15 


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


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


Professor Eyvind Rødahl       
Professor Helga B. Salvesen  


     
Gruppe B  Stipendiat Margrethe Raspotnig (varamedlem) (f.o.m. sak III)  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D   Student Eivind Valestrand  
 
 
Meldt forfall:   Stipendiat Helene Bustad Johannessen (gruppe B)  


Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt 
medlem)  
Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen (eksternt 
varamedlem) 


     Student Stian Sunde Lyngholm (gruppe D) 
  Student Thomas Olsen (varamedlem, gruppe D) 
    
   
 
***************************************************************************** 
 
Prodekan Robert Bjerknes (f.o.m. sak 39/14) 
Visedekan Professor Arne Tjølsen  
Visedekan  Professor Inge Fristad  
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard  


Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 39/14) 
Seksjonssjef Anne Berit Kolmannskog (t.o.m. sak 43/14) 
Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen  
Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


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


Sak 38/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 09.04.2014   
Protokollen ble godkjent.  


 
Sak 39/14 Økonomirapport pr. mars 2014  


 Saksforelegg av 14.05.2014, (ePhorte 13/7076)   
 
Vedtak:   
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. mars 2014 til etterretning, og ønsker å 
få belyst utviklingen i de administrative stillingene og de vitenskapelige 
stillingene per fagområde fra 01.01.2012. 
 


Sak 40/14 Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi – 
Universitetet i Bergen      
 Saksforelegg av 13.05.2014, (ePhorte 11/10615)    
 
Vedtak:   
1. Fakultetsstyret godkjenner revisjonen av Studieplan for Forskerlinjen i 


medisin og odontologi – Universitetet i Bergen.  
2. Dekanen får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 


 
Sak 41/14 Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i biomedisin med preferanse for 


odontologi - Institutt for biomedisin  
Saksforelegg av 06.05.2014, (ePhorte 14/4464)    
  
Vedtak: 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 


stilling som førsteamanuensis (100 %) i biomedisin med preferanse for 
odontologi 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. 
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Sak 42/14 Utlysning – Forskerlinjeleder - professor/førsteamanuensis  
(60-100 %) – Det medisinsk-odontologiske fakultet      
  Saksforelegg av 06.05.2014, (ePhorte 14/4743)     


 
 Vedtak:   
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 


stilling som forskerlinjeleder (professor/førsteamanuensis) (60 – 100 %) 
ved forskerlinjen, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Stillingen er 
finansiert via annuum og lagt til fakultetsadministrasjonen. Minimum 60 % 
av stillingen er som leder av fakultetets forskerlinje, mens resterende del 
av stillingen vil være som professor/førsteamanuensis knyttet til det 
instituttet som er naturlig ut fra vedkommende sin forskningsprofil.  


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


 
 
Sak 43/14 Utlysning – Vikariat som professor/førsteamanuensis (100 %) i 


odontologi i 2,5 år – Institutt for klinisk odontologi   
Saksforelegg av 07.05.2014, (ePhorte 14/4756)     
 
Vedtak:   
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysning og stillingsomtale for vikariatet som professor/førsteamanuensis 
(100 %) i odontologi. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 


Sak 44/14 Tilsetjing – Professor/førsteamanuensis (50 %) i samfunnsmedisin 
(pediatrisk epidemiologi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
– unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 12.05.2014, (ePhorte 13/6807)    
 
Vedtak:   


  Unntatt offentlighet. 
 
 


Sak 45/14 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2013 – 
godkjenning av bedømmelse - unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd   
 Saksforelegg av 07.04.2014, (ePhorte 13/10596)    
 
Vedtak:   
Unntatt offentlighet. 
 


 
Sak 46/14 Tilsetting - Førsteamanuensis (100 %) i medisin (helsefaglig pedagogikk) 


– Det medisinsk-odontologiske fakultet, unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 
1. ledd  
 Saksforelegg av (13.05.2014), (ePhorte 13/2026)  
 
Vedtak:   


  Unntatt offentlighet. 
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II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. 


 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat fra komitémøter i REK vest, 13.02.2014 og 27.03.2014. 
b) Referat og mandat fra Felles utdanningsråd – UiB-MOF og Helse Bergen, 


11.04.2014. 
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014. 
d) Statusrapport – Ny RBO-modell, muntlig orientering ved prodekan Robert 


Bjerknes. 
e) Ny strategi ved UiB – Invitasjon til møte 10. juni, (ePhorte 14/1649). 
f) Dekanen orienterer: 
- Utvikling av Årstadvollen som helsefaglig campus sett i lys av 


samfunnsansvaret.  
- Styret vil få en utlysing av et vikariat på sirkulasjon før neste styremøte. 
 


 Styret tok sakene til orientering.  
 
IV   EVENTUELT  
  Intet. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl.15.20.  
 
 
21.05.2014/gjb  
 
 
Protokollen blir endelig godkjent i neste fakultetsstyremøte.  
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk–odontologiske fakultet     


  Styresak: 50/14 


Sak nr.: 13/7076  Møte: 17.06.14 


 


Økonomirapport pr april 2014   


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 3/14: Budsjett 2014 - forslag rammefordeling institutter og enheter 
b) Universitetsstyresak, møte 28/5-2014: Økonomirapport pr april 2014 
c) Økonomirapport MOF pr april 2014 (Vedlegg) 


Hva saken gjelder 
I denne saken informeres styret om økonomistatus pr 30. april 2014. 
 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
Det vises til vedlagte rapport om økonomisk status.  
 
Det er ikke store endringer i økonomisk status i forhold til rapportering for mars måned. Pr 
april er lønnskostnadene i grunnbevilgningen fortsatt lavere enn budsjett, mens drifts-
kostnadene og internhandel er høyere enn budsjett. Avvikene er i hovedsak periodiserings-
avvik og det er ikke avdekket forhold som vil ha negativ betydning for årsresultatet. Innen 
bidrags- og oppdragsvirksomheten ligger kostnadsført aktivitet under budsjett. 
 
Instituttene melder fortsatt at overføringene til fra 2014 til 2015 ser ut til å bli lavere enn 
faktiske overføringer fra 2013 til 2014. Klinisk Institutt 1 og Klinisk institutt 2 har budsjettert 
med underskudd i 2014 på totalt 8,8 millioner kroner men dette forventes noe redusert. Ved 
Institutt for klinisk odontologi er omlegging av økonomimodell i sluttfasen. Dette instituttet har 
også stramme rammer. Økonomien ved disse tre instituttene følges tett opp i 2014. 
 
Fakultetet har en særlig oppmerksomhet knyttet til lønnskostnader i forhold til utviklingen i 
rekrutteringsstillinger og antall fast tilsatte på grunnbudsjettet. Fakultetet har som målsetning 
å komme i budsjettbalanse i 2016, men dette forutsetter at fakultetets rammebetingelser i 
grunnbudsjett og resultatmidler ikke trekker i negativ retning. Det vises til UiBs planer for 
budsjettfordeling i 2015, sak 40/ 2014, som legges frem i møtet.  
 
Det vises for øvrig til styrets bestilling av oversikter over utvikling i årsverk i administrative 
stillinger og vitenskapelige stillinger pr fagområde for perioden 2012- 2014. Styret vil få en 
foreløpig muntlig presentasjon i møtet. Skriftlig fullstendig rapport vil gis i septembermøtet. 
 


Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2014 til etterretning og imøteser en skriftlig 
oversikt over årsverksutvikling i september.  
 
 
Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør    Ørjan Hauge    
      Seksjonssjef økonomi  
 
06.06.2014 BBJ 
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Vedlegg: Økonomirapport MOF pr april 2014 
Hovedtall i regnskapet   


Grunnbevilgningen (GB) 
Pr april er overskuddet 13,5 millioner kroner som er 6,6 millioner kroner bedre enn budsjett. Årsaken 
til avvikene er beskrevet nedenfor pr artsklasse. 
 
Tabell 1 – Regnskap pr april 2014 (tall i hele 1 000)   


 
 
Inntektene er 9,2 millioner kroner høyere enn budsjett pr april.  Dette skyldes flere forhold 


• Bevilgningsinntektene er 1 millioner kroner høyere fordi det er flere stipendiater tilsatt. 
• Instituttinntektene er 8,2 millioner kroner høyere enn budsjett. Hovedårsaken er 4,4 


millioner kroner ved IKO/OUK som ikke er budsjettert etter ny økonomistruktur ved 
instituttet. I tillegg har de fleste instituttene høyere instituttinntekter enn budsjett.  


 
Det er kjøpt varer og utstyr for 2,9 millioner kroner så langt i år. Det er 4,6 millioner kroner mindre 
enn budsjett. Hovedårsaken er en planlagt investering ved kjernefasiliteten PROBE ved Institutt for 
biomedisin, som tidligst vil bli gjennomført på slutten av 2014. 
 
Pr april er lønnskostnadene 170,1 millioner kroner, som er 1,4 millioner kroner lavere enn budsjett, 
men samtidig 3% (5,7 millioner kroner) høyere enn på samme tid i fjor.  Det har ikke vært vekst i 
antall årsverk fra april 2013 til april 2014 i grunnbevilgningen. Lønnskostnadene er noe lavere enn 
budsjett for alle enheter, med unntak av rekrutteringsstillinger som er 3,3% (1,0 millioner) høyere 
enn budsjett. Kostnaden vil gå ned i månedene fremover som følge av en reduksjon i antall ansatte 
stipendiater og stabilt nivå på postdoktorer. De foreløpige lønnstallene fra mai viser at 
lønnskostnadene fortsetter å være lavere enn budsjett. 
 
Andre driftskostnader er 4,6 millioner høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak periodisering av 
forventet årsunderskudd i fellesposter på 6 millioner kroner av forventet årsunderskudd på 39 
millioner kroner i fellesposter. I tillegg er kostnader til samarbeidende helseforetak knyttet til 
utplassering av studenter kommet tidligere enn forutsatt i budsjettet (1,8 millioner kroner) men 
dette vil ikke medføre avvik på årsbasis. Instituttene har samlet sett 2,2 millioner i positivt avvik. 
 
Netto interne transaksjoner er 4,1 millioner kroner lavere enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av 
endringer i økonomistruktur ved IKO/OUK. Dette vil justeres til budsjett når alle endringer i 
forbindelse med ny økonomistruktur er på plass til sommeren. I tillegg er det lavere 
dekningsbidragsinntekter som følge av lavere aktivitet i BOA.  
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Pr. april har fakultetet en ekstern aktivitet (BOA) 72,8 millioner kroner. Det er 7,3 millioner kroner 
lavere aktivitet enn budsjett i perioden og 2,7 millioner kroner lavere enn for samme periode i fjor. 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik 


%
Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Inntekter 584 729      214 945     224 145     9 200         4 % 207 896 8 %
Utstyr 23 656        7 516         2 897         4 619         61 % 3 004 4 %
Lønn 478 024      171 459      170 075      1 384         1 % 164 414 -3 %
Andre driftskostn 49 939        20 930        25 492        -4 561        -22 % 27 522 7 %
Internhandel 32 853        8 103         12 187        -4 084        -50 % 11 150 -9 %
Sum kostn 584 471      208 009     210 651     -2 642        -1 % 206 091       -2 %
Driftsresultat 258            6 936         13 494       6 558         1 805           648 %
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Tabell 2 – BOA pr april 2014 


 
 
Oppdragsaktivitet: Prosjektene fortsetter som i fjor. Aktiviteten er 0,9 millioner kroner høyere enn 
budsjett. Dette er knyttet til prosjekter ved IGS.  
 
Norges forskningsråd (NFR):  
Aktiviteten for NFR-finansierte prosjekter er etter pr april 0,8 millioner lavere enn budsjettert. Dette 
skyldes i all hovedsak lavere personalkostnader.  Det er ingen indikasjoner på at mindre forbruk av 
personal fullt ut vil tas inn igjen gjennom året.   
 
EU-prosjekter: Pr april er aktiviteten 5,0 millioner kroner.  Det er om lag 0,3 millioner lavere enn 
budsjett, og dobbelt så stor aktivitet som for samme periode i fjor. Det er budsjettert med økning ut 
over i året. Det er en betydelig andel driftsmidler og det er usikkert når driftsmidlene vil bli brukt.  
 
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), Aktiviteten pr april er 38,4 millioner 
kroner. Det er 7,1 millioner mindre enn budsjettert for perioden. Hovedsakelig skyldes dette at 
aktiviteten knyttet til spesialistutdanningen ved IKO ikke fullt ut er flyttet til BOA men dette 
gjennomføres fra mai. Ut over dette forventes det aktivitet som budsjettert ut året.  


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Resultatet pr april er 6,6 millioner lavere enn budsjett. Instituttenes overføringer forventes å bli 14 
millioner lavere enn i 2013.  
 
Figur 1 – Instituttenes prognoser for overføring til 2015 pr april 2014 og faktisk overføring til 2014 


 
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 7 000 2 599 3 484 -885 2 473 1 011


NFR - bidragsaktivitet* 77 000 26 715 25 928 787 20 888 5 040         


EU - bidragsaktivitet 14 000 5 253 4 950 303 2 427 2 523         


Annen bidragsaktivitet 136 000 45 492 38 434 7 059 49 740 -11 306       
Sum BOA 234 000 80 059 72 795 7 264 75 527 -2 732
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Når endringene i økonomimodell ved IKO er ferdig i mai vil dette forbedre budsjettbalansen for 
fakultetets grunnbevilgning. I tillegg melder Institutt for biomedisin om forsinkelser i utstyrskjøp på 6 
millioner kroner til 2015. Klinisk institutt 1 og 2 melder om lavere overføringer til 2015. 
 
For fakultetet samlet stilles renteinntekter på vel 5 millioner kroner på gaveforsterkningsmidler fra 
NFR til disposisjon for fakultetet. Fakultetet er tildelt 3 nye stipendiater med virkning fra september 
som utgjør 1 millioner kroner. Disse to tiltakene vil bidra til å redusere fakultetets forventede 
underskudd til 29 millioner kroner i 2014 fra tidligere meldte 35 millioner kroner.  


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Budsjettmålsetningen for BOA i 2014 er 234 millioner kroner (vekst ifht i fjor på 9,3%) men vi 
opprettholder tidligere meldte årsprognose på 230 millioner. Aktiviteten er lavere enn forventet for 
NFR og EU og årsprognosen reduseres med 2 millioner for hver av finansieringskildene.  
 
Oppdrag: årsbudsjettet på 7,0 millioner kroner fastholdes.  
NFR: forventes en aktivitet for hele året på 75 millioner. 
EU: Vi har en årsprognose på 12 millioner kroner i aktivitet for 2014 (9,0 millioner kroner i 2013). 
Andre: Årsbudsjett 136 millioner kroner fastholdes. 
 
 
 
06.06.2014 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk–odontologiske fakultet     


  Styresak: 51/14 


Sak nr.: 14/5423  Møte: 17.06.14 


 


Budsjett og budsjettprosess 2015  


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Universitetsstyresak 40/14, møte 28/5-2014: Om budsjett og budsjettprosess 2015. 
b) Universitetsdirektørens budsjettrundskriv 2015 til fakultetene (sak 14/5319 vedlagt). 
c) Fakultetsstyresak 26/14, møte 9/4-14: Rullering av strategisk plan 2015-2016 – MOF. 
d) Fakultetsstyresaker 27-28-29/14, møte 9/4: utdannings-, forsknings- og. 


forskerutdanningsmeldingene 
e) Fakultetsstyresak 51/14, møte 17/6: Økonomirapport MOF pr april 2014. 
f) Fakultetets budsjettrundskriv 2015 til instituttene (sak 14/5423 vedlagt). 
g) Notat om status nedbetaling underskudd fra økonomiseksjonen ved MOF (vedlagt). 


Hva saken gjelder 
I denne saken informeres styret om hovedtrekk ved budsjett og budsjettprosess for 2015 
fram mot endelig budsjettfordeling i fakultetsstyret i desember 2014. Forslag til endelig 
budsjettfordeling vil være basert på universitetets og fakultetets strategi, fakultetets tildeling 
fra Universitetsstyret, styrets vurderinger, forslag fra instituttene og drøftinger i ulike fora. 


Fakultetsdirektørens kommentarer  
Grunnet store endringer i rammebetingelsene for fakultetets virksomhet i årene 2011-2013, 
som har ledet til et stort underskudd, er det fortsatt en anstrengt budsjettsituasjon for 
fakultetet i 2015. Fakultetsledelsen er i dialog med Universitetsledelsen og fremmer konkrete 
saker for å styrke fakultetets rammer. Det varsles stramme økonomiske rammer fra 
universitetsledelsen som krever streng prioritering av nødvendige tiltak og vurdering av 
utsettelse av andre tiltak. Det vises til vedlegg om budsjett og budsjettprosessen for 2015. 
 
Fakultetet opprettholder målsetningen om budsjettbalanse i 2016 med tilhørende tiltak. 
Fakultetet har en særlig oppmerksomhet knyttet til lønnskostnader i forhold til utviklingen i 
rekrutteringsstillinger og antall fast tilsatte på grunnbudsjettet. 
 
Instituttene leverer budsjettforslag til fakultetsledelsen innen 1. juli som er med å danne 
grunnlag for fakultetsstyresak om budsjettforslag i september styremøtet.  
 
I denne saken ber fakultetsledelsen om en diskusjon rundt neste år budsjett og signaler til 
utarbeidelsen av budsjettforslag 2015 som skal sendes Universitetsledelsen i september. 
 


Forslag til vedtak:  
1. Budsjettprosessen for 2015 følger oppsatt tidsplan 
2. Fakultetsstyret ber om at budsjettforslaget utarbeides med utgangspunkt i 


vurderingene i saksforelegget og drøftinger i møte. 
 
Nina Langeland 
Dekan      Astrid Bårdgard    
      Fakultetsdirektør  
08.06.2014   
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Vedlegg: Momenter til budsjettforslag 2015 
Prioriteringer 2015 – strategi og oppdatering av handlingsplaner 
Universitetets strategi utløper i 2015 og det arbeides med ny strategi for 2016-2022. 
Universitetsledelsen inviterte til et møte 10. juni i BB-bygget for å få innspill til UiBs 
strategiarbeid. Fakultetets strategi er videreført i to år slik at den kommende strategiperioden 
blir synkron med universitetets nye strategi. Fakultetets handlingsplaner er revidert og 
danner grunnlag for konkrete tiltak i perioden 2014-2016. 


Økte budsjettrammer 
Fakultetsledelsen har dialog med Universitetsledelsen om følgende viktige aspekter for 
budsjettarbeidet for 2015, som kan medvirke til at fakultetet kan klare å komme i 
budsjettbalanse innen 2016:  


1. Større differensiering i satser for stipendiat- og postdoktorstillinger. Fakultetsledelsen 
anser pluss kroner 180 000,- som en realistisk gjennomsnittsøkning for våre stipendiater. 
 
2. Frafall av sentralt dekningsbidrag til UiB for eksternt finansierte stillinger der 
finansieringskilden ikke dekker dekningsbidraget, jf. stillinger finansiert av Kreftforeningen, 
Jebsen og Bergen forskningsstiftelse som ikke gir dekningsbidrag. 
 
3. Styrking av fakultetets egenfinansiering til SFFene fordi UiB ikke har gått inn med det som 
var lovet i utgangspunktet som var 50% av egenfinansieringen. 
 
4. Styrking av fakultetets grunnfinansiering, jf Risa-utvalgets rapport fra 2006. 
Universitetsledelsen vil gjøre en ny vurdering av fakultetenes grunnfinansiering i nær framtid 
men resultatet av dette arbeidet vil trolig først kunne tre i kraft fra 2016. 


Plan for budsjettbalanse innen 2016 
Det arbeides kontinuerlig med tiltakene for budsjettbalanse og med å få oversikt over 
stillingssituasjonen på de kliniske instituttene. Særlig er den stramme økonomien ved Klinisk 
institutt 1 bekymringsfull der utlysing av stillinger nå er på vent. Fakultetets plan for 
budsjettbalanse innen 2016 følges og det planlegges innsparingstiltak på til sammen 18 
millioner kroner i 2015. Til sammenlikning vil innsparingen i 2014 være på 14,1 millioner 
kroner. 9,1 millioner kroner er en direkte innsparing i tildelingen fra Universitetsstyret og 5 
millioner kroner er bruk av gaveforsterkningsmidler knyttet til gaver fra Kreftforeningen for å 
dekke kostnader til kreftforskning. 


Tabell 1 Inndekning av underskudd i perioden 2014-2016 (tall i hele 1 000) 


 
 
Innsparingstiltakene gjennomføres ved: 


- Direkte innsparing i grunnbevilgningen (tildelingen fra Universitetsstyret). 
- Kostnadsreduksjon i eksisterende tiltak som reduksjon i antall rekrutteringsstillinger. 
- Bruk av gaveforsterkningsmidler til å dekke kostnader ved tilsettinger for gavemidler. 
- Øke fakultetets inntektsramme ved økt grunnbevilgning og mer ekstern finansiering. 


2012 2013 2014 2015 2016
Akkumulert underskudd ved årets slutt -47 626   -53 120   -38 972   -20 972   -           
Årlig planlagt innsparing 14 148     18 000     20 972     
Årlig innsparing i % av budsjettramme 3 % 3 % 4 %
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Det er dermed ikke rom for kostnader til nye tiltak i større grad og det trengs klare 
prioriteringer for å få gjennomført nødvendige tiltak. 


Utdanning 
For utfordringer og prioriteringer for 2015 er handlingsplaner og utdanningsmeldingen (sak 
26/14) viktige grunnlagsdokument. Momenter som må nevnes er: 


- Pedagogisk enhet 
- Ny studieplan i medisin 
- Insentiver i undervisningen, jf. oppnevnt arbeidsgruppe 
- Ernæring 
- Farmasi – oppbygging av galenisk farmasi ved UiB 


Forskning 
For utfordringer og prioriteringer for 2015 er handlingsplaner, forsknings- og forsker-
utdanningsmeldingene (sak 27-28/14) viktige grunnlagsdokument. Momenter som nevnes er: 


- Rekrutteringsstillinger, balanse i antall stipendiater og postdoktorer 
- Oppbygging av forskningsveilederkompetanse 
- Forskningsrådgivere og prioriteringer av EU og større NFR-prosjekter 
- Kjernefasiliteter, TDI-modellen og videreutvikling 
- Ny RBO forskning, jf. oppnevnt arbeidsgruppe 


Bygg, ombygning og investeringer ved fakultetet 
I budsjettprosessen skal fakultetet levere eget prioritert forslag til bygg, ombygging og 
investeringer innen 1. september til Eiendomsavdelingen. 


Fakultetet har i samarbeid med Eiendomsavdelingen følgende prosesser for areal og bygg: 
- Utvikling av ny helse-campus på Årstadvollen, inkludert riving av gammelt 


odontologibygg og oppføring av nybygg på parkeringsplassen foran Alrek 
- Rehabilitering auditorium AHH 


I tillegg avventer fakultetet instituttenes innspill. Når det gjelder bruk av fakultetets sentrale 
avsetning til ombygning og HMS ønsker fakultetsledelsen å prioritere en stor ombygning ved 
kjemilaboratoriene i BB-bygget som tidligere er fremmet av Institutt for biomedisin og Klinisk 
institutt 2. Tiltak vil koste anslagsvis 1-1,5 million kroner og instituttene må dekke kostnader 
ut over fakultetets avsetning som beregnes til å bli på 0,4-0,5 millioner kroner for 2015. 


Fakultetets budsjettrammer 2015 
I 2015 forventes kostnadene å stige mer enn inntektene. Det vil si at estimert inntektsvekst er 
på om lag 14 millioner kroner mens estimert kostnadsvekst i lønn og areal er på 20 millioner 
kroner. I tillegg varsles omdisponeringer på inntil 2% eller 12 millioner kroner. 


Inntektsrammer 
I 2014 fikk fakultetet en vekst på 26,7 millioner kroner eller 5,2% som skyldes god uttelling i 
forskningsresultater og delvis pris- og lønnskompensasjon. I tillegg til inndekning av tidligere 
års underskudd betalte fakultetet selv for egenandeler til ERC, SFF etc med et budsjettkutt 
på 9,8 millioner kroner. 


I Universitetsdirektørens budsjettrundskriv til fakultetet for 2015 varsles omdisponeringer på 
inntil 2% av budsjettrammene (for vårt fakultetet vil det si opp mot 12 millioner kroner) for å 
kunne prioritere strategiske satsinger.   
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Estimerte budsjettendringer for 2015 er på totalt 14 millioner kroner, vel 2,5% vekst: 


o Pris og lønnskompensasjon på estimert 3%: 16 millioner kroner. 
o Resultatnedgang forskning: minus 6,2 millioner kroner. 
o Resultatnedgang studie: minus 0,5 millioner kroner. 
o Videreføring nye studieplasser: 1,4 millioner kroner. 
o Helårseffekt 4 nye stipendiatstillinger: 3,1 millioner kroner. 


Tabell i budsjettrundskrivet viser også en nedgang på 5,5, millioner kroner i andre 
øremerkede tiltak. Neste års utstyrstildeling er avhengig av prioritering i Universitetsstyret. 
Det er økende faglige behov for reinvestering og nyinnkjøp av kostbart vitenskapelig utstyr 
ved fakultetet og instituttene er bedt om å komme med prioriterte lister i budsjettprosessen. 


I tillegg kan det komme endringer som følge av statsbudsjett, Universitetsstyret m.m. 


Kostnadsrammer 
I 2015 vil lønnsveksten trolig bli på opp mot 4% og det er varslet at arealkostnadene vil 
fortsette å øke med 5%. Totalt innebærer dette om lag 20 millioner kroner i kostnadsøkning 
med nåværende antall stillinger og areal.  


Budsjettprosessen for 2015 
Dekanens ledergruppe vil diskutere budsjett 2015 før instituttene leverer sine budsjettforslag 
innen 1. juli. Det vil også bli drøftinger i august før budsjettforslag legges fram for 
fakultetsstyret 17. september. Fristen for fakultetets budsjettforslag er satt til 8. september 
som er en uke tidligere enn forventet. Fakultetet vil be om utsatt frist slik at saksforelegget til 
fakultetsstyret sendes med forbehold om endringer i fakultetsstyremøtet den 17. september. 


Fakultetet har styringsdialogmøter med instituttene i september og dialogmøte med 
universitetsledelsen i september/oktober. Møtene vil gi viktige innspill i budsjettprosessen. 


Tabell 2 Tidsplan for budsjettprosessen 2015 


 


10.06.2014 Ørjan Hauge 


Tidspunkt/frister
Budsjettrundskriv til instituttene mai
Rundskriv om budsjettforslag til fakultetene fra Universitetsdirektøren juni
Fakultetsstyret orienteres om budsjett og budsjettprosess for 2015 17. juni
Instituttenes frist for budsjettinnspill 2015 1. juli
Rektor og dekaner diskutere budsjett 2015 18. august
Frist for prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer til EIA 1. september
Frist for budsjettforslag 2015 til UiB sentralt 8. september
Styringsdialogmøter med instituttene september
Dialogmøte med universitetsledelsen september/oktober
Statsbudsjettet legges fram 8. oktober
Fakultetsstyret drøfter budsjett 2015 29. oktober
Universitetsstyret behandler UiBs budsjett 30. oktober
Fakultetetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2015 fra UiB 17. november
Fakultetsstyret behanlder prinsipper for budsjettfordeling 2015 26. november
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjett 17. desember
Instituttene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2015 fra fakultetet 19. desember







 
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 
Sven-Egil Bøe 
55582033 
 


 


 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det juridiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Universitetsbiblioteket 
Universitetsmuseet i 
Bergen, Administrasjonen 
 
 
    


 
 


 


 
Budsjettforslag for 2015 
Fakultetene bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2015.  
Opplegg for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av 
det som ble oppnådd i 2013, ble behandlet av universitetsstyret i sak 40/14. Vedtaket i saken 
ble som foreslått. Budsjettprosessen vil følge tidsplan som vist under.  
 
Vurderinger av fakultetets situasjon og oppnådde resultater, sammen med forsknings-, 
forskerutdannings- og utdanningsmeldinger er viktige i arbeidet med budsjettet for 2015. Det 
forutsettes at forslagene til prioriterte tiltak er kostnadsberegnet. Dette gjelder både tiltak som 
foreslås innenfor og utenfor budsjettrammen. For eventuelle forslag om nye tiltak må det 
gjøres rede for hvordan tiltakene planlegges finansiert. Uten økte totalrammer kan dette skje 
ved effektivisering innenfor eksisterende rammer eller ved å avvikle eller redusere oppgaver. 
 
Universitetets strategi 2011 – 2015 er sammen med momentene i sak 40/14 førende for 
prioriteringer og planer for 2015. For 2015 legges det til rette for følgende 
hovedprioriteringer: 


• Utdanning 
o Nye studieprogram med klare samfunnsmessige behov  
o Videreføring av DigUiB prosjektet 


• Forskning 
o Tiltak for å øke BOA inntekter med særskilt fokus på EU- inntekter.  
o Overføring og videre oppbygging av SARS- senteret. 
o Disponering av rekrutteringsstillinger 


• Bygg og infrastruktur  


Referanse Dato 


2014/5319-SVB 05.06.2014 
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Universitetsledelsen vil i år invitere til et møte med dekanene om budsjettprosessen i august 
før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å utarbeide budsjettforslag innen 8. 
september. Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med fakultetet i dialogmøte 
september/oktober. Foreløpig budsjettvurderinger vil bli presentert og drøftet i møte med 
ledelsen ved fakultetene, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet. Forslag til budsjett 
legges fram i universitetsstyremøte 30. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 
2015 innen 17. november. Tabell 1 viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til 
dialogmøte med Studentparlamentet. 
 
Tabell 1. Budsjettprosess i 2015 
 Tidspunkt/ frister 


Rundskriv om budsjettforslag for 2015 juni  


Møte med dekanene om budsjett 2015 18. august  


Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene 1. september  


Budsjettforslag for 2015 fra fakulteter og avdelinger 8. september * 


Dialogmøter med fakultetene, universitetsmuseet og biblioteket september - oktober  


Statsbudsjettet legges frem  8. oktober  


Drøftinger av prioriteringer i møte med fakultetene  oktober  


Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2015 30. oktober  


Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2015 17. november 


*De fakultetene som har planlagt behandling av budsjettforslag i styremøter senere enn 8. september bes ta kontakt med Økonomiavdelingen. 


 
Budsjettrammer 
I det følgende legges det til grunn en estimert inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet 
på 2,89 mrd. kroner, inkl. en forutsatt lønns- og priskompensasjon på 3 %. Satsen for lønns- 
og priskompensasjon er å forstå som et estimat som vil bli justert når denne blir kjent i 
forslag til statsbudsjett. 
 
Tabell 2. Budsjettestimat, grunnbevilgning 2015-2017 
Grunnbevilgning UiB 2015 2016 2017 


Bevilgning fjorårsrammen, jmf bevilgningsbrev. 2 759 198 2 890 623 2 990 457 


Lønns- og priskompensasjon, antatt 3 % 82 776 86 719 89 714 


Videreføring av stipendiatstillinger 11 733     


Videreføring av økt opptaksramme (studieplasser) 6 590 1 100   
10 nye studieplasser fiskehelse* 1 583 3 165 3 165 


50 nye studieplasser i energi og teknologi*   1 900 3 800 


30 nye studieplasser i rettsvitenskap* 975 1 950 975 


30 nye studieplasser MediaCity Bergen*     5 000 


Resultatmidler forskning (RBO) 18 829     


Resultatmidler utdanning 9 179 5 000 5 000 
Estimert budsjettramme for 2015- 2017 2 890 863 2 990 457 3 098 110 


*Krever nye bevilgninger fra KD 


 
Mal for budsjettforslaget for 2015 
Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets fordeling av budsjett for 
2015. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:  
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1. Sammendrag  
En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi 


2. Budsjettforslag 2015 for grunnbevilgningen 
1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger 
2) Øremerket budsjett utenfor rammen 
3) Budsjett for instituttinntekter 
4) Budsjett for inntekter til avskrivninger 


3. Budsjettforslag 2015 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
1) Bidrag fra Forskningsrådet   
2) Bidrag fra EU  
3) Andre bidragsinntekter 
4) Oppdrag 


 
Forslagene sendes Økonomiavdelingen. I det følgende gis kommentarer til punktene i malen.  
 
 
Sammendrag  
Fakultetene bes gi en kortfattet presentasjon av sine prioriteringer med utgangspunkt i 
vurderinger av utfordringer og universitetets strategi og virksomhetsmål. Det må tas 
utgangspunkt i realistiske budsjettforutsetninger. Presentasjonen skal ikke overstige én side.  
 
Budsjettforslag 2015 - grunnbevilgningen 
Budsjettforslag for grunnbevilgningen skal ha følgende inndeling:  


1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger 
2) Øremerket budsjett utenfor rammen 
3) Budsjett for instituttinntekter 
4) Budsjett for inntekter til avskrivninger 


 
Budsjettforslaget fylles inn etter oppsettet i tabell 3. Forutsetningene som er lagt til grunn i 
konsekvensjustert ramme for 2015 er vist i tabeller i vedlegg som følger dette brevet.  
 
Det vil i tillegg bli sendt ut en Excel-fil med tabeller med ferdig utfylte tall for budsjett 2014 og 
konsekvensjustert ramme for 2015 for hvert fakultet. 
 
Tabell 3. Budsjettforslag 2015, Grunnbevilgning, inntekter 


Budsjettforslag GB for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr) Budsjett 2014 Budsjett 2015 
konsekvensjustert


Endring


 1.1 Basis -          
 1.2 Resultatmidler utdanning -          
 1.3 Resultatmidler forskning -          
 1.4 Øremerkede midler rekruttering stipendiater -          
 1.5 Øremerkede midler rekruttering postdoktorer -          


2 Øremerkede midler annet -          
3 Instituttinntekter -          
4 Avskrivningsinntekter -          


Sum grunnbevilgning -                             -                               -          
 1.1 Foreslått endring basis (spesifiseres) -          


 1.4/5 Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres) -          
2 Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres) -          
3 Foreslått endring i Instituttinntekter -          
4 Foreslått endring i avskrivningsinntekter -          


Sum budsjett inkl. foreslått endring -                             -                               -          
 1-4 herav disponert til investeringer ink l øremerket -          
 1-4 herav foreslått endring i disponert til investeringer ink l. øremerket -           


 
Konsekvensjustert ramme forutsetter en lønns- og priskompensasjon i 2015 på 3 %. Alle 
budsjettforslag for 2015 skal legge til grunn samme forutsetning. Forslagene vil bli justert 
etter faktisk lønns- og priskompensasjon når denne blir kjent i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2015.  
 
De beløp som er ført opp i konsekvensjustert ramme er foreløpige anslag som kan bli endret 
i endelig fordeling.  
 
1. Tiltak innenfor budsjettrammen  
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Det bes om at det gis en oversikt over budsjettet for 2015, basert på budsjettrammen i 2014. 
Dette omfatter punktene 1.1 – 1.5 i tabellen over.  
 
Vedtak i 2014 som gir budsjettmessig virkning i 2015, er lagt til i budsjettgrunnlaget 
(konsekvensjustering). Det samme gjelder estimerte endringer i resultatinntekter. Estimerte 
budsjettrammer for 2015 er gitt i vedlegg. 
 
Det vil i 2015 bli foreslått mer midler til strategiske formål, satsninger og som incentivmidler. 
Dersom ikke universitetets egen ramme styrkes fra departementet vil slike budsjettposter 
måtte finansieres som omfordeling innenfor eksisterende rammer. Fakultetene bør derfor 
planlegge med et omfordelingskutt på inntil 2 % i neste års budsjett.  Fakultetene må videre 
ta hensyn til at internhusleie vil øke mer enn lønns- og priskompensasjonen slik det er 
beskrevet i styresak 42/14 om prioritering av byggprosjekter.  
 
Forslag til endringer i egen ramme utover konsekvensjustering føres opp under «1.1 og 1.4/5 
Foreslått endring» i tabelloppsettet. Endringene bør spesifiseres enten ved å utvide tabellen 
eller som underspesifikasjon. Fakultetene kan også her foreslå omdisponering mellom 
stipendiat- og postdoktorstillinger. Departementet har gitt adgang til slik omdisponering i 
årets tildelingsbrev og det legges opp til at styret skal ved egne retningslinjer for dette senere 
i år.  
 
 
2. Øremerkede midler utenfor rammen 
Øremerkede midler utenfor rammen er vist i egen tabell i vedlegg. Det er innarbeidet 
konsekvensjusteringer i rammen for 2015 slik det fremgår i tabellen.   
 
Forslag til endringer i øremerkede tildelinger utenfor rammen utover konsekvensjustering 
føres opp under punkt «2. Foreslått endring i øremerkede midler annet» i tabelloppsettet. 
Endringene bør spesifiseres enten ved å utvide tabellen eller som underspesifikasjon.  
 
 
3. Instituttinntekter 
Instituttinntekter er alle inntekter som føres i kontoklasse 3 på grunnbevilgningen totalt – 
utenom bevilgning som føres på art 390x og avskrivningsinntekter. 
 
Forslag til endringer i budsjett for instituttinntekter føres opp under punkt «3. Foreslått 
endring i instituttinntekter» i tabelloppsettet. 
 
4. Avskrivningsinntekter 
Avskrivningsinntekter er netto inntekt som føres på art 392x, 393x og 396x. Nettobeløpet 
angir hvor mye mer som må inntektsføres for å dekke forskjellen mellom verdifall og 
reinvestering.  
 
Forslag til endringer i budsjett for avskrivningsinntekter føres opp under punkt «4. Foreslått 
endring i avskrivningsinntekter» i tabelloppsettet. 
 
 
Bygg og bygningsinvesteringer 
Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet 
til ombyggings- og flytteprosjekter omtales i investeringsbudsjettene. For 2015 skal slike 
forslag sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september, med kopi til Økonomiavdelingen.  
 
Andre investeringer 
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Fakultetet bes om å utarbeide budsjett for anskaffelser av nytt avansert vitenskapelig utstyr. 
Det bes om vurdering av behov for utskiftning av eldre utstyr. Foreslåtte tiltak bes prioritert. 
 
I tabellen for budsjettforslag skal det føres opp hvor mye som settes av til investeringer (dvs 
kontoklasse 4 motpart 00) innenfor rammen i 2014 og konsekvensjustert ramme for  2015  - 
og evt om det er foreslått endringer for investeringer på øremerkede poster utenfor rammen. 
Dette føres opp som «herav-beløp» i tabellen. 
 
Generelt om forslag til budsjettøkninger i budsjettrammen 
Fakultetene kan fremme forslag om økninger på egen ramme og for øremerkede poster 
utenfor budsjettrammen. Eventuelle forslag må være i samsvar med universitetets strategi, 
handlingsplaner, fakultetenes planer og fastsatte mål. Forslagene føres opp i prioritert 
rekkefølge i underspesifikasjonen som følger tabell 3, med begrunnelse og 
kostnadsoverslag. 
 
Budsjettforslagene brukes også som innspill til UiBs budsjettforslag for 2016 som skal 
fremmes for departementet i løpet av høsten. Fakultetene kan derfor også ta med forslag om 
økte studieplasser for 2016 slik det er oppfordret til i styresak 40/14. 
 
 
Budsjettforslag – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
Budsjettforslaget skal inneholde budsjettmål for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. 
Budsjettet splittes i bidragsinntekter fra Forskningsrådet, EU med underposter, andre 
bidragsinntekter med underposter og oppdragsaktivitet.  
 
Universitetsledelsen ser det som viktig å øke institusjonens BOA-inntekter. Slik kan en utvide 
den samlede forskningen og skaffe finansiering til bygg og annen infrastruktur. Fakultetene 
bes derfor særskilt vurdere sitt vekstpotensial for BOA-inntekter – og spesielt EU-inntekter - i 
budsjettforslaget.  
 
Budsjettforslaget for 2015 skal føres opp i 2015-priser med både aktivitetsbasert inntekt (dvs 
sum av det som føres i kontoklasse 3) og fakturert inntekt (eksempelvis det som føres på art 
3400 for Forskningsrådet). Med dette ønsker vi å utvide fokus til også å omfatte nye inntekter 
i 2015.  
 
Tabell 4. Budsjettforslag BOA 2015- inntekter 
Budsjettforslag BOA for Inntekter for fakultet xxx  
(tusen kr)


Budsjett 2014 
inntekt for 
aktivitet


Budsjett 2015 
Inntekt for 
aktivitet


Endring Budsjett 2015 
Fakturert inntekt


Forskningsrådet -                     
EU -                     -                        
herav EU, forskning
herav EU, utdanning og annet
Andre -                     -                        
herav andre - statlige etater
herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater
herav andre - organisasjoner
herav andre - gaveforsterkning
herav andre - gaver   
heav andre - næringsliv/privat
herav andre - Stiftelser
herav andre - øvrige
Oppdrag -                     
Sum -                      -                     -                     -                         
 
I tidligere budsjettforslag har fakultetene blitt bedt om planer for egenandeler, dekning av 
indirekte kostnader og antall årsverk i bestemte stillingsgrupper. Det finnes nå bedre 
rapporter for disse størrelsene slik det ikke lenger er nødvendig å be fakultetene om dette. 
Det er likevel naturlig at fakultetene omtaler forventet utvikling i disse parameterne i sine 
budsjettforslag.  
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I 2014 er det innført nye satser for indirekte kostnader ved UiB beregnet etter den nye TDI-
modellen. Modellen er en kalkylemetode som vil bli innført i hele sektoren fra 2015. I den 
forbindelse vil det for 2015 bli vurdert endringer i fellesbidraget fakultetene belastes. 
Hensikten er å få fellesbidragssatsene til å passe bedre sammen med den nye modellen.  I 
2014 arbeides det også fakultetsvis med å kalkulere leiestedspriser etter TDI-modellen. I 
sum skal de nye satsene for indirekte kostnader og de nye leiestedsprisene for bruk av 
laboratorier og annet, gi miljøene bedre og riktigere kostnadsdekning for BOA-prosjekter.  
 
Dialogmøter 
Høsten 2014 gjennomføres dialogmøtene i september- oktober. 
 
Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2015!  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Bernstrøm 
konst. universitetsdirektør  
 Kirsti R. Aarøen 
 fung. økonomidirektør 
 
Vedlegg 
1 Budsjettforslag for 2015 - tabeller HUM 
2 Budsjettforslag for 2015 - tabeller MN 
3 Budsjettforslag for 2015 - tabeller MOF 
4 Budsjettforslag for 2015 -  tabeller SV 
5 Budsjettforslag for 2015 - tabeller JUS 
6 Budsjettforslag for 2015 - tabeller PS 
7 Budsjettforslag for 2015 - tabeller UB 
8 Budsjettforslag for 2015 - tabeller UM 
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Vedlegg: Tabeller Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Lønns- og priskompensasjon for 2015 er forutsatt lik 3 % 
Konsekvensjustert ramme for 2015: 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Spesifikasjon av konsekvensjustert endring for 2015: 


 
 
 
 
 
 
 


 
Konsekvensjustert øremerkede midler annet (midler utenfor rammen) 


 
 
 
 
 


 
 


Inntekter Det medisinsk-odontologiske 
fakultet (tusen kr)


Prosjekt Bud 2015 Bud 2014 Endring Endring %
Basis 000000 243 361       234 893        8 468          3,6 %
Resultatmidler utdanning 000000 138 378       134 816        3 562          2,6 %
Resultatmidler forskning 000000 59 041         63 394          -4 353         -6,9 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater 720006 105 065       98 989          6 076          6,1 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer 720020 12 709         12 339          370             3,0 %
Øremerkede midler annet 7xxxxx 15 897         21 466          -5 569         -25,9 %
Instituttinntekter 000000 17 000         17 000          -              0,0 %
Avskrivningsinntekter 000000 15 000         15 000          -              0,0 %
Sum grunnbevilgning 606 451       597 897        8 554          1,4 %
Bidragsmidler NFR 199995 77 000         77 000          -              0,0 %
Bidragsmidler EU 639995 14 000         14 000          -              0,0 %
Bidragsmidler andre 699995 136 000       136 000        -              0,0 %
Oppdragsmidler 100005 7 000          7 000            -              0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler 234 000       234 000        -              0,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett 840 451       831 897        8 554          1,0 %


Inntekter Det medisinsk-odontologiske 
fakultet (tusen kr)


Budsjettramme 
2014


Lønns- og 
priskomp.


Resultatuttelling 
forskning


Resultatuttelling 
utdanning


Rekrutterings-
stillinger


Nye  
studieplasser


T ilskudd husleie Omfordeling Oppgave-
endring


Annen endring Sum budsjett-
ramme 2015


Endring


Basis 234 893           7 047         1 421           -             -             -             -             243 361         8 468         
Resultatmidler utdanning 134 816           4 044         -483             -             138 378         3 562         
Resultatmidler forskning 63 394             1 902         -6 255          -             59 041           -4 353        
Øremerkede midler rekruttering stipendiater 98 989             2 970         3 107               -             105 065         6 076         
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer 12 339             370            -0                    -             12 709           370            
Øremerkede midler annet 21 466             -5 569        15 897           -5 569        
Instituttinntekter 17 000             -             17 000           -             
Avskrivningsinntekter 15 000             -             15 000           -             
Sum grunnbevilgning 597 897           16 333        -6 255          -483             3 107               1 421           -             -             -             -5 569        606 451         8 554         
Bidragsmidler NFR 77 000             -             -             77 000           -             
Bidragsmidler EU 14 000             -             -             14 000           -             
Bidragsmidler andre 136 000           -             -             136 000         -             
Oppdragsmidler 7 000               -             -             7 000             -             
Sum bidrags- og oppdragsmidler 234 000           -             -               -               -                   -              -             -             -             -             234 000         -             
Sum totalt inntektsbudsjett 831 897           16 333        -6 255          -483             3 107               1 421           -             -             -             -5 569        840 451         8 554         


P-nr- Annet øremerket MOF Bud 2014 LP-komp Oppgaveendring Realendring Bud 2015 Endring Endring-%
720009 Vitenskapelig utstyr 6 000 180         -6 180 -              -6 000      -100,0 %
720020 Regional etisk komite 5 256 158         5 414           158          3,0 %
700910 ERC - støtte Njølstad 1 100 1 100           -           0,0 %


0 SFF- centre for Cancer Biomarkers 2 130 64           2 194           64            3,0 %
0 SFF- centre for Interventin Science 2 200 66           2 266           66            3,0 %
0 Nasjonale kjernefasiliteter 4 140 124         4 264           124          3,0 %
0 SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Res 640 19           659             19            3,0 %


Sum 21 466 611 0 -6 180 15 897 -5 569 -25,9 %
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Tabeller som skal fylles ut i budsjettforslaget: 
 
(Ettersendes preutfylt i excelformat i tillegg.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Budsjettforslag GB for Inntekter Det medisinsk-odontologiske 
fakultet (tusen kr)


Budsjett 2014 Budsjett 2015 
konsekvensjustert


Endring


 1.1 Basis 234 893                      243 361                        8 468       
 1.2 Resultatmidler utdanning 134 816                      138 378                        3 562       
 1.3 Resultatmidler forskning 63 394                        59 041                         -4 353      
 1.4 Øremerkede midler rekruttering stipendiater 98 989                        105 065                        6 076       
 1.5 Øremerkede midler rekruttering postdoktorer 12 339                        12 709                         370         


2 Øremerkede midler annet 21 466                        15 897                         -5 569      
3 Instituttinntekter 17 000                        17 000                         -          
4 Avskrivningsinntekter 15 000                        15 000                         -          


Sum grunnbevilgning 597 897                      606 451                        8 554       
 1.1 Foreslått endring basis (spesifiseres) -          


 1.4/5 Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres) -          
2 Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres) -          
3 Foreslått endring i Instituttinntekter -          
4 Foreslått endring i avskrivningsinntekter -          


Sum budsjett inkl. foreslått endring 597 897                      606 451                        8 554       
 1-4 herav disponert til investeringer ink l øremerket -          
 1-4 herav foreslått endring i disponert til investeringer ink l. øremerket -          


Budsjettforslag BOA for Inntekter Det medisinsk-
odontologiske fakultet (tusen kr)


Budsjett 2014 
inntekt for 
aktivitet


Budsjett 2015 
Inntekt for 
aktivitet


Endring Budsjett 2015 
Fakturert inntekt


Forskningsrådet 77 000                 -77 000               
EU 14 000                 -                     -14 000               -                        
herav EU, forskning
herav EU, utdanning og annet
Andre 136 000               -                     -136 000             -                        
herav andre - statlige etater
herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater
herav andre - organisasjoner
herav andre - gaveforsterkning
herav andre - gaver   
heav andre - næringsliv/privat
herav andre - Stiftelser
herav andre - øvrige
Oppdrag 7 000                  -7 000                 
Sum 234 000               -                     -234 000             -                        
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Bergen 


Saksbehandler 
Ørjan Hauge 
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Instituttene ved MOF 
  


 


 


Budsjettforslag 2015 – frist 1. juli 2014 
1. Innledning 
Notatet er grunnlag for instituttenes utarbeidelse av budsjettforslag for 2015. Ny 
organisasjonsstruktur fra 1.1.2013 er godt etablert og i sitt andre driftsår. Fakultetet har et stramt 
budsjett og framførbart underskudd skal dekkes inn i perioden 2014-2016. Mal for 
budsjettprosessen er i hovedtrekk lik som foregående år og hovedfokus er: 


• langtidsbudsjett med fokus på rekruttering, avganger og handlingsrom 
• kjernefasiliteter  
• synliggjøring av egeninnsats  
• budsjettforslag for ekstern finansiering skal være mest mulig realistisk 


 
Instituttenes budsjettforslag danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag.  Budsjettmalen gir en 
disposisjon for tekstdel med tilknyttede tabeller og skal følges for å få ensartet budsjettinnspill fra 
alle instituttene..   
 
I 2014 vil instituttene få overført midler fra Innovest. Disse midlene vil bli organisert i «fakultet 19» 
ved UiB og ikke direkte påvirke fakultets og instituttenes rammer. Vi vil komme tilbake til hvordan 
dette skal budsjetteres når det er klart. 
 
Budsjettrundskrivet fra universitetsdirektøren forventes mottatt i løpet av juni.  Dersom dette skulle 
inneholde vesentlige endringer i forutsetningene, vil instituttene straks bli informert. 
 
2. Mal budsjettforslag 2015 
Sammendrag – kortfattet presentasjon faglige oppgaver og utfordringer (maks 1 side)  
Budsjettforslag – grunnbevilgning GB (annuum, øremerkede midler og kjernefasiliteter)- tabell 1 


- plan for finansiering av nye tiltak innenfor eksisterende budsjettramme ihht plandokument 
- prioriterte forslag vedrørende nybygg, ombygginger, HMS m.m. - tabell 2 
- forslag investeringer - forskning og undervisning - tabell 3 
- Overføringer til 2016 


 
Budsjettforslag – kjernefasiliteter – status og utfordringer (maks 1 side pr kjernefasilitet) – tabell 4 


- prioriterte investeringsbehov – bruk tabell 3 
 


Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) – tabell 6 
- redegjørelse for hvilke planer instituttet har for å øke EU, NFR og annen BOA. 
- forventet aktivitet EU, NFR andre finansieringskilder og Samarbeidsorganet 
- forventet omfang av stipendiater og postdoktorer i 2015 
- Egeninnsats i prosjektene 
- Overføringer til senere år  


 
Rekrutteringsstrategi 


- status 
- instituttets vurderinger og prioriteringer 
- rekrutteringsplan – prioritering av stillinger 2014 - 2023 - tabell 5 


Referanse Dato 
 22.05.2014 
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3.1 Sammendrag – presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer (maks 1 side) 
Instituttene fremmer en kortfattet presentasjon av faglige utfordringer i forhold til virksomhetens mål. 
De viktigste strategiske tiltakene må fremheves, og det må tas utgangspunkt i realistiske 
budsjettforutsetninger. Det er aktuelt å benytte disse omtalene som informasjon til fakultetsstyret. 
 
3.2 Budsjettforslag grunnbevilgning 
Instituttene skal sette opp en samlet oversikt over sine ressursbehov for 2015 basert på 
budsjettrammen for 2014 samt vedtak gjort i 2014 (tabell 1). 
 
Budsjettforslaget skal inneholde de viktigste strategiske tiltakene som prioriteres. Det må komme 
klart frem hva instituttet vil prioritere innenfor eksisterende rammer og hva som er prioriterte tiltak 
som forutsetter økte rammer.  
 
Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 bes også melde om konkrete tiltak som iverksettes for å oppnå 
budsjettbalanse over tid. Videre bes de to instituttene om å sende inn konkrete lønnsbudsjett (i excel 
etter lønnsmal) for 2015 og 2016 basert på oppdatert kunnskap om avganger, permisjoner etc 
 
Prioriterte tiltak utenfor rammen må være i samsvar med universitetets, fakultetets og instituttets 
egne strategiske satsinger.  Fakultetet oppfordrer instituttene til å fremme større tverrfaglige 
satsinger i fellesskap med andre enheter ved, eller utenfor, fakultetet.  Fellestiltak som fremmer 
flerfaglighet og økt samarbeid på tvers av faglige eller institusjonelle grenser vil vektlegges i 
fakultetets budsjettvurderinger.   
 
Instituttet fremmer prioriterte forslag for HMS- og ombyggingstiltak (tabell 2). Forslagene må være 
koordinert med instituttenes forsknings-, undervisnings- og HMS-planer (vernerunder, tilsyn m.m.) 
og instituttene dekker 50% av kostnadene ved tiltakene. 
 
Instituttene prioriterer investeringer (tabell 3) for undervisnings- og vitenskapelig utstyr. 
Vitenskapelig utstyr følger NFRs kategorier (institusjonene ansvar for investeringer < 2 mill).  
 
Budsjettforslaget for 2015 skal ikke korrigeres for pris- og lønnsstigning. I langtidsbudsjettet legges 
det imidlertid inn forutsetning og pris og lønnsvekst. Vi minner om at fakultetets handlingsrom er 
under press ved at kostnadsøkninger ved lønns- og prisvekst er høyere enn inntektsveksten ved 
pris og lønnskompensasjon. 
 
3.3 Budsjettforslag kjernefasiliteter 
Kjernefasilitetene er fellesenheter drevet av instituttene for fellesskapet. Instituttet leverer et kort 
budsjettforslag for sin(e) kjernefasilitet(er). Budsjettforslaget omtaler status og de viktigste 
utfordringene (tallgrunnlag i tabell 4). Institutter som har prioriterte investeringsforslag for 
kjernefasiliteten bruker tabell 3 og prioriterer disse sammen med andre investeringer. 
 
3.4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
Vi har ambisjonsmål om å øke BOA. Totalt har den eksterne virksomheten ved fakultetet vært stabil 
de siste årene. Det er vekst for ”andre” finansieringskilder som Mohn-midler, Jebsen m.m. men 
reduksjon i særlig NFR-aktiviteten. Mohn- og Jebsen-midlene gir økte muligheter i internasjonale 
søkeprosesser og girstørre muligheter for rekruttering. Institutter med slike midler har et fortrinn ved 
søknader til for eksempel EU og NFR. Fakultetet ber om at instituttene redegjør for tiltak for å øke 
finansieringen fra EU, NFR og andre finansieringskilder. 
 
Samtidig som vi skal øke BOA, må vi sikre fullfinansiering også av denne delen av økonomien for å 
kunne ivareta grunnforskning og undervisning best mulig. Det er utarbeidet en nasjonal mal.(TDI-
modellen) for synliggjøring av totale kostnader i BOA- prosjektene. Det tas hensyn til denne 
modellen ved utarbeidelse av budsjettet, men kun for del delen av prosjektene som er nye i 2015.  
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For oppdrags-, --EU- og større NFR-prosjekter skal instituttene kontakte fakultetet for bistand og 
veiledning så tidlig som mulig i søknads- og planleggingsfasen. 
 
Instituttene bes om forventet omfang av bidrags- og oppdragsfinansierte inntekter, dekningsbidrag 
og egeninnsats for 2014 spesifisert på finansieringskilder (tabell 6). I budsjettprosessen benyttes 
KDs reglement/rundskriv (2007) og UiBs vedtatte retningslinjer (2008), tidligere sendt instituttene.  
Reglement og retningslinjer vektlegger at faglig uavhengighet, faglige kriterier og ivaretaking av 
primæroppgavene er styrende for organiseringen av eksternt finansiert virksomhet.  Det skal 
foreligge særskilte faglige begrunnelser for å kunne legge eksternt finansierte prosjekter utenfor UiB. 
Dersom prosjekter vurderes lagt utenfor UiB skal fakultetsledelsen orienteres. 
 
3.5 Rekrutteringsstrategi 
Det er en stor utfordring å være konkurransedyktige og rekruttere fremragende forskere og 
undervisere. Internasjonal rekruttering er viktig og instituttene må arbeide langsiktig og strategisk for 
å tiltrekke seg internasjonale kandidater. Strategisk rekruttering i vitenskapelige stillinger skal 
omtales i instituttenes budsjettforslag og innarbeides i langtidsbudsjettet.  
 
Instituttene har selv oversikt over avganger i 2015 – 2019 og legger inn i tabell 5 forventede 
avganger i perioden. For vitenskapelige stillinger beregnes avgang ved 70 år og for andre stillinger 
beregnes avgang ved 67 år dersom ikke annet er kjent. 
 
Instituttet gjør rede for sine rekrutteringsprioriteringer for neste 10 års periode i lys av de siste 
forskningsevalueringene, arbeidet med ny studieplan og andre endringer som påvirker oss (f.eks 
samhandlingsreformen) spesifisert på stillingstype og fagområde med mer (tabell 5).  
 
3.6 Inntektsoverføringer grunnbevilgning. Utsatt inntekt NFR, EU og annen BOA. 
Fakultetsledelsen har en klar målsetning om at tildelte midler skal brukes i tildelt periode. Instituttene 
må sikre at midlene i grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet benyttes for tildelt 
år. Instituttene må ha et sterkt fokus på å utnytte alle ressurser i budsjettforslaget for 2015 på en 
mest mulig effektiv måte. Instituttenes vurderer overføringene (positive og negative) og gir en status 
på mål for overføringene (tabell 7). 
 
Tekst og tabeller settes sammen til et helhetlig budsjettforslag fra hvert institutt. Vi ber om at 
tabellene også legges ved som excel-fil i ePhorte. 
 
4. Styringsdialogmøter  
Styringsdialogmøter mellom instituttene og fakultetet avholdes i september som grunnlag for 
fakultetets styringsdialog med universitetsledelsen.  Dato og agenda kommer før sommerferien.   
 
Frist for innsending av budsjettforslaget er 1. juli 2014.  
 
Vi ønsker lykke til med arbeidet og svarer gjerne på spørsmål. 
 
 
Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør   Ørjan Hauge 
  seksjonssjef økonomi 
Vedlegg: Excel-fil: tabeller 1-6. 







Institutt  ……………………………………………………..


Tabell 1: Budsjettforslag 2015 Grunnbevilgning  


Annuum (GA) Prosjekt (GP)
Kjernefasilitet


er (GP) Totalt
Budsjettramme 2015 (hovedtildeling, art 3900) -            
Justering for evt. helårseffekt nye tildelinger* -            
Instituttinntekter -            
Overføringer fra 2014 til 2015 -            
Tilleggsbevilgninger gjennom året* -            
Prioriterte tiltak utenfor rammen* -            
Sum forventet budsjettramme 2015 -                   -                  -                -            
* hver bevilgning spesifiseres på egen linje


Langtidsbudsjett Grunnbevilgning - annuum Regnskap 2013 Budsjett 2014 Prognose 
2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019


Inntekter fra departementet (3900)
Andre inntekter
Sum inntekter -                   -                  -                -                   -                   -                   -                   -                   


Investeringer 
Personalkostnad vitenskapelige
Personalkostnad teknisk ansatte
Personalkostnad administrative
Personalkostnad annet
Driftskostnader
Internhandel
Sum kostnader -                   -                  -                -                   -                   -                   -                   -                   


Driftsresultat for året -                   -                  -                -                   -                   -                   -                   -                   


Overskudd/underskudd fra tidligere år
Overskudd/underskudd videreført til senere år


Antall årsverk Regnskap 2013 Budsjett 2014 Prognose 
2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019


Vitenskapelige
Teknisk ansatte
Administrative
Sum årsverk -                   -                  -                -                   -                   -                   -                   -                   


Nøkkeltall Regnskap 2013 Budsjett 2014 Prognose 
2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019


Gj sn personalkostnad pr vit årsverk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gj sn personalkostnad pr teknisk årsverk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gj sn personalkostnad pr adm. årsverk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


%-endring i viktige budsjettposter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Prognose 
2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019


Personalkostnad vitenskapelige #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personalkostnad teknisk ansatte #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personalkostnad administrative #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Personalkostnad annet #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Driftskostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Endring ramme totalt (sum inntekter) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!





		Sak 51-14 Budsjett og budsjettprosess 2015

		Vedlegg 1: Udirs rundskriv budsjett 2015

		Vedlegg 2: Tabeller Udirs rundskriv budsjett 2015 MOF

		Vedlegg 3: Instituttene ved MOF - Rundskriv budsjett 2015

		Vedlegg 4: Instituttene ved MOF - Tabeller budsjett 2015
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III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat fra komitémøter i REK vest, 08.05.2014, lenke vedl. 
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014, vedl.  
c) Handlingsplaner til strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet, vedl. 
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06.06.2014/raho     







a) Referat fra komitémøte i REK Vest, 08.05.2014, lenke vedl.:  
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uib.no 


29. jan.


5. mars.


9. april


21. mai


18.juni


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 


• Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen – medisin og 


odontologi  


• Opprykk til professor etter kompetanse 


• Utlysning og tilsettinger  


• Referater 


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Statusrapport – Ny RBO-modell (muntlig orientering)  


• Ny strategi ved UiB – invitasjon til møte  


• Dekanen orienterer  


Juni • Feriefullmakt – sommer 2014  


• Økonomirapport pr. april 2014  


• Budsjett og budsjettprosess ved MOF for 2015 


• Utvidelse av stilling 


• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av 


bedømmelse  


• Utlysninger og tilsettinger   


• Middag med fakultetsstyret  


• Referater  


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Fakultetsledelsens handlingsplaner 2014-2016 - 


presentasjon 


• Statusrapport – Insentivordning for å fremme kvalitet i 


undervisningen (muntlig orientering)  


• Fakultetets priser - utdelt 5. juni på fakultetsdagen  


• Dekanen orienterer  
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Møte: 17.6.2014 


HANDLINGSPLANER TIL STRATEGISK PLAN FOR DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET  


Grunnlagsdokumenter i saken 
a. Styresak 109/13, der Fakultetsstyret foretok overordnede rammer og


milepælsplan for strategiprosessen. 
b. Styresak 26/14, der Fakultetsstyret vedtok en rullering av fakultetets


strategiske plan for 2015 – 2016. 
c. Styresak 102/10, der Fakultetsstyret vedtok rammene for arbeidet med


handlingsplaner. 
d. Fakultetsledelsen handlingsplaner 2011-2013 for strategioppnåelse (sak


68/11, med rapportering til styret om status for arbeidet, sak 78/12 og sak 
72/13). 


e. Reviderte handlingsplaner for perioden 2014 - 2016 for hovedområdene i
strategisk plan: 1) utdanning, 2) forskning og forskningsinfrastruktur, 3 
forskerutdanning, 4) formidling og 5) hovedvirkemidler (vedlagt) 


Hva saken gjelder 
Saken er en oppfølging av styresak 109/13 og 26/14. Dekanen fikk fullmakt til å 
utvikle reviderte handlingsplaner for oppfølging av fakultetets strategiske plan. 
Handlingsplanene skulle legges fram for styret til orientering.  


Fakultetsledelsen har i tråd med dette utviklet reviderte handlingsplaner med tiltak for 
å oppnå de strategiske målene i strategiplanen. Hensikten med å utarbeide 
handlingsplaner er å strukturere og prioritere tiltak i forhold til strategisk mål-
oppnåelse og for å vurdere framdrift på arbeidet.  


Handlingsplaner for perioden 2014-2016 
Prosess og rammer for arbeidet med handlingsplaner er redegjort for i sak 102/10. 
Det er nå foretatt en revidering av handlingsplanene for perioden 2014-2016, med 
vektlegging av det som vil være hovedfokus i kommende periode. 


Strategiplanen har fire hovedområder: 
• Utdanning
• Forskning og forskerutdanning
• Formidling
• Hovedvirkemiddelområder (samarbeidspartnere, organisasjon, ledelse og


personalpolitikk og administrasjon),


og fakultetsledelsen har utarbeidet 5 handlingsplaner: 







1. Handlingsplan for utdanning  
2. Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur  
3. Handlingsplan for forskerutdanning  
4. Handlingsplan for kommunikasjon og formidling  
5. Handlingsplan for hovedvirkemidler  


 
 
Handlingsplan for utdanning er utviklet av visedekaner for utdanning og studie-
seksjonen og framlagt i møte for utvidet studieledelse og for Medisinsk-odontologisk 
studentutvalg (MOSU). Handlingsplan for forskning, forskningsinfrastruktur og 
forskerutdanning er utarbeidet av forskningsledelsen og framlagt i møte for utvidet 
forskningsledelse. Handlingsplan for formidling er utviklet av kommunikasjons-
rådgiver og leder for Senter for Internasjonal helse. Handlingsplan for hoved-
virkemidler er utviklet av administrativ ledelse på institutt- og fakultetsnivå.  
 
Alle handlingsplanene har deretter gjennomgått behandling i fakultetsledelsen, samt i 
dekanens ledergruppe som også inkluderer instituttlederne. Ulike tiltak er allerede 
iverksatt. Styret vil årlig bli holdt orientert om framdrift på gjennomføring av 
handlingsplanene. 
  
 
 
 
 
 
 
Nina Langeland 
dekan 
 


Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør 


 
 
 
 
 
5.6.2014 /INSE 
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Handlingsplan for utdanning 2014-2016  
 
 
Strategipunkter 


 
Tiltak 


 
Tidsramme 


 
1. Våre studieprogram skal 
være forskningsbaserte, av 
høy kvalitet og utvikle aka-
demisk dannelse. 
 
Vi skal arbeide for å få 
etablert et Senter for frem-
ragende undervisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Vi skal 


 sørge for at emne- og programbeskrivelsene gir studentene tilstrekkelig informasjon til å velge 
studieprogram og studiested 


 tilpasse programmene til samfunnets behov ut fra overnasjonale og nasjonale føringer, studen-
tenes ønsker og den vitenskapelige utvikling 


 beskrive undervisningen i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 


 sørge for at vurderingsformene gjenspeiler læringsutbyttebeskrivelsene  


 tilby gode kvalitetssikrede og standardiserte utvekslingsordninger på alle studieprogram (se 
internasjonalisering) 


 fokusere på etiske problemstillinger i undervisningen  


 ta opp akademisk redelighet i hvert emne 


 skikkethetsvurderinger 
 
 


Vi skal arbeide videre for å posisjonere oss for SFU-status: 


 evaluere søknad og prosess fra forrige søknadsrunde (TVEPS) med tanke på ny søknad. 


 identifisere mulige andre kandidater ved fakultetet for neste søknadsrunde. 


 
kontinuerlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014/15 


 
2. Våre studieprogram skal 
være tilpasset samfunnets 
behov med hensyn til ka-
pasitet og innhold. 
 
 
 
 
 
 


 
Vi vil kontinuerlig vurdere alle studieprogram i samsvar med nasjonale prioriteringer og samfunnets 
behov. Vi skal 


 følge opp nasjonale føringer om kritisk masse av studenter på enkeltemner og -program 


 utarbeide og iverksette ny studieplan i medisin (3+3-modell) 


 utarbeide ny studieplan i farmasi  
 


 
Vi vil prioritere kvalitet på eksisterende studieprogram fremfor å øke studieporteføljen og vil i plan-
perioden 
 


 
 
 
 
Høst 2015 
2014 
 
 
kontinuerlig 
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 styrke kvalitet på eksisterende emner og fase ut emner der det fører til bedret kvalitetsarbeide 
for å oppnå god gjennomføringsgrad i bachelor- og mastergradsprogrammene 


 automatisere vår ledelsesinformasjon over ressurser som brukes til undervisning og veiledning 
på instituttnivå (på individnivå) og fakultetsnivå (aggregerte data). Her vil vi arbeide for å kunne 
bruke data fra blant annet timeplansystemet i stedet for egenrapportering av undervisning. 
 


Vi ønsker å gjennomføre nødvendige endringer for å iverksette myndighetenes politikk mht. sam-
handlingsreformen, og i studieprogrammene skal vi særlig fokusere på samarbeid, samhandling og 
arbeidsdeling mellom institusjoner og profesjoner. Vi vil 
 


 tilstrebe at samhandlingsreformens målsetninger kan oppnås gjennom økt studentundervisning 
i den kommunale og fylkeskommunale helsetjenesten (HO21). 


 få i gang et godt arbeid i felles utdanningsråd med Helse Bergen, og inngå klarere avtaler om 
helseforetakets ansvar for deltakelse i undervisningen, og fremme fakultetets faglige ansvar for 
denne undervisningen. Avtalene skal revideres i takt med endrete behov. 


 klargjøre ansvarsforhold for studentarealer i helseforetakenes arealer 


 
 
Høst 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Høst 2015 
 
2014 
 
 
kontinuerlig 
 
2014 
 
 


 
3. Vi skal ha studiepro-
gram som legger til rette 
for livslang læring, utvikling 
av selvstendig kritisk tenk-
ning, evne til beslutnings-
taking og samarbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Fakultetets tilbud innen etter- og videreutdanning skal ha de samme høye kvalitetskravene og fag-
lige forankring som fakultetets øvrige studieprogram. Vi vil 
 


 påta oss et større ansvar for spesialistutdanningen for leger etter at Helsedirektoratet nå har 
overtatt ansvaret for godkjenning av legespesialister 


 samarbeide med helseforetakene i vår region for å bygge opp et godt, kvalitetssikret undervis-
ningstilbud i spesialistutdanningen av leger når denne er organisert 


 arbeide videre for fullfinansiering av spesialistutdanningen av tannleger, inkludert lønn til kan-
didatene. 


 samarbeide med profesjonene og myndighetene om etterutdanning  


 sikre kompetanseoppbygging i programmet Erfaringsbasert master i helseledelse ved å bruke 
kompetansen i helseledelse, -økonomi og kvalitetsarbeid gjennom undervisningstilbud for flere 
av våre studieprogram. Vi vil også arbeide mer aktivt sammen med våre samarbeidspartnere 
med innholdet i dette studieprogrammet 


 
2014/15 
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 arbeide for å etablere og videreutvikle alumnustiltak og i større grad se satsingen på alumnus-
tiltak i sammenheng med rekruttering til studiene våre. 


 


 
4. Internasjonalisering og 
utveksling skal være priori-
terte virkemidler i studie-
programmene 


 
Det er et mål i strategiperioden at våre studenter har gode og reelle tilbud om utveksling til utlan-
det, og det skal være definerte målsetninger for hver utvekslingsavtale. Vi vil 
 


 vurdere å innføre undervisning på engelsk ved flere studieprogrammer 


 legge til rette for utvekslingsopphold på minst 3 mnd. på alle studieprogram 


 stimulere til utvekslingsopphold som er kortere enn 3 måneder 


 lage gjennomtenkte gjensidige utvekslingsavtaler ved bruk av Erasmus, Nordplus og bilaterale 
avtaler, der det faglige innholdet er godkjent 


 videreutvikle vårt samarbeid med Universitetet i Lübeck 


 samarbeide med sykehusene i regionen om å tilrettelegge for "Clinical rotation" for utvekslings-
studenter 


 legge til rette for gode inkluderende og kvalitetssikrede opphold for innkommende studenter. 


 prioritere studenter fra avtalepartnere  


 videreutvikle utvekslingstilbudet i Uganda. 


 videreutvikle Global helse, også i ny studieplan for medisin 


 fortsette samarbeidet med MOSU om faglige og sosiale aktiviteter i forhold til innkommende 
studenter   


 legge til rette for erfaringsutveksling mellom studenter som har reist på utveksling og studenter 
som ønsker å reise ut 


 vektlegge samhandling med land i sør, og bruke våre fortrinn inn i internasjonaliseringsarbeidet 


 inkludere lærerutveksling 
 


 
2014/15 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
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5. Våre studieprogram skal 
støtte opp om klinisk og 
pasientrettet undervisning 
og være basert på doku-
menterte pedagogiske 
prinsipper med studentak-
tiviserende læringsformer. 
 
 
 
 
 
 
 


 
Undervisningskompetanse og -kvalifikasjoner skal tillegges vekt ved tilsettinger - vi skal rekruttere 
dyktige undervisere. 
 
Vi skal sikre at alle som underviser skal ha gode pedagogiske ferdigheter og gi god undervisning: 
 


 Opprette en pedagogisk enhet med tanke på oppstart i løpet av 2014 


 Alle fast tilsatte undervisere som er pålagt dette skal ha formell pedagogisk skolering. De som 
ikke har slik p.t. skal gjennomgå opplæring. 


 Andre som fast underviser våre studenter skal få tilbud om pedagogisk opplæring. 


 Fakultet og institutt skal arrangere jevnlige seminarer i universitetspedagogikk, læringsutbytte 
og vurderingsformer. 


 
a) Vi skal etablere systematiske kurs i lærings- og undervisningsformer for våre ansatte. 
b) Vi skal ha tilbud om pedagogisk opplæring til alle som underviser våre studenter. 
c) Tilby studentaktiviserende læringsformer 
d) Prøve ut e-læring og elektronisk eksamen. 


 


 
 
 
 
 
 


 
6. Våre utdanninger skal 
være anerkjente og kom-
petansegivende interna-
sjonalt. 
 


 
Utdanningene skal tilfredsstille kravene som er satt i gjeldende forskrifter for høyere utdanning. 
 
Vi skal arbeide for  


 kvalitetsheving i alle studieprogram 


 at studieprogrammene skal ha en form og innhold som tilfredsstiller også internasjonale krav 


 et godt utvekslingstilbud både for studenter og lærere. 


 
 
 
Kontinuerlig 


 
7. Vi skal styrke eksiste-
rende og premiere utvik-
lingen av gode læringsmil-
jøer. 
 
 
 
 
 


 
Vi vil utrede hvordan kvalitetsparametre, og ikke bare kvantitativ registrering, kan innarbeides i 
RBO-modellen.  
 
Vi vil nedsette en arbeidsgruppe for utredning av: 


 faglig og pedagogisk fornying 


 tverrfaglighet 


 tilpassing av undervisningen for masterprogrammer med tilrettelegging for samarbeids-
emner 


 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
Hele perioden 
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 planer som unngår overlapp i undervisningen både innen ett emne og mellom emne 
 
Vi vil tilpasse undervisningen til de digitale mulighetene: 


 gi underviser tilstrekkelig opplæring i bruk av digitale medier, tekniske løsninger, juridiske og 
opphavsrettslige implikasjoner. 


 ha nødvendig teknisk utstyr tilgjengelig for adekvat bruk av digitale medier inklusive strømuttak/ 
nettilgang i alle undervisningsrom og lesesaler. Involvere Helse Bergen i investeringer og drift. 


 tilby tilstrekkelig support og undervisningsstøtte 


 bruke digitale muligheter i undervisning og vurdering 
 
 
Bygge opp et nytt Medisinsk ferdighetssenter sammen med Helse Bergen og høyskolene i Bergen, 
inkludert en tjenlig eier-, ledelses- og driftsstruktur.  
 
Klargjøre behov for senterets funksjon i våre studieprogram med hensyn til: 


 Prosedyretrening 


 Kommunikasjon med pasient og pårørende  


 Tverrfaglig samarbeid, teamtrening 


 Identifisere emner som skal benytte senteret 
 
Styrke undervisningen i tannhelsefeltet: 
 


 Ved innføring av ny studieplan i medisin: påse at kvaliteten i undervisningen er god også for 
andre berørte studieprogrammer. 


 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014  


 
8. Vi skal rekruttere dyktige 
og motiverte studenter, og 
kandidater fra våre utdan-
ninger skal være etterspur-
te i arbeidsmarkedet. 
 


 
Arbeide med informasjon og kommunikasjon og synliggjøre våre utdanningstilbud på en god måte. 


 
kontinuerlig 
 
 
 
 


 
9. Vi vil være en foretruk-
ket utdanningsinstitusjon 
innenfor våre fagområder. 


 
- « - 
 
Vi vil følge opp universitetet sin alumnusordning, og bruke denne for å styrke relasjoner til arbeids- 
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 og næringslivet.  


 
10. Våre utdanninger skal 
oppnå gode evalueringsre-
sultater 


 
Vi vil utnytte kvalitetssystemet ved UiB for å legge best mulig til rette for kontinuerlige kvalitetsar-
beid. Herunder involvere studentene som en viktig ressurs i kvalitetsutvikling og emneevalueringer. 
 
 


 
 
kontinuerlig 
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Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 2014 – 2016.  
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen  
 
 
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 
 
1. Vår forskning skal preges 
av nysgjerrighet og 
nyskapning, holde høy etisk 
standard og være av høy 
internasjonal kvalitet. 


 
OVERORDNET 


- Utarbeide ny handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur, der tiltak ses i i 
sammenheng og et langsiktig perspektiv  
 


Organisasjon 
- Følge opp etablert ledelsesstruktur og ansvarsdeling for forskning mellom institutter 


og fakultet etablert gjennom «Framtidens fakultet» 


 
 
Vår 2014 
 
 
Kontinuerlig 


 
2. Vi skal premiere kvalitet i 
forskning 


 
Allokere og fordele ressurser ut fra strategiske vurderinger og resultatoppnåelse: 


- Kartlegge og vurdere bindinger og strategiske satsinger knyttet til stipendiater og 
postdoktorstillinger 


- Oppdatere forutsigbar oversikt over øremerkinger av ressurser til (se også pkt. 8): 
             -forskningssatsinger (tematiske eller organisatoriske (sentra, SFF, og lignende)) 
             -forskerlinjen 
             -egenandeler ved eksternt finansierte prosjekter inkl. infrastruktursatsinger,                         
              randsone aktiviteter, nasjonale satsinger, og lignende. 
- Utrede ny modell for RBO-modell basert på forskningsproduksjon 
-  


Synliggjøring er også premiering  
- oppdatere våre nettsider for forskning 


 
 
Vår 2014 
 
Vår 2014 
 
 
 
 
Vår 2014 
 
Vår 2015 


 
3. Viktige langsiktige 
satsingsområder er 
translasjonsforskning og 


 
Translasjonsforskning 
Medisinsk, odontologisk og helsefaglig forskning som bruker kunnskap fra grunnforskning, 
epidemiologisk forskning og prekliniske studier til å utvikle kliniske studier og 


 
 
Kontinuerlig 
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utvikling av metodologiske 
kjernefasiliteter. 


utprøvninger med den hensikt å frembringe ny kunnskap, og som også omfatter overføring 
av kunnskap fra grunnforskning, befolkningsbaserte studier, utprøvninger og kliniske 
studier til å utvikle beste praksis for samfunnet.   
 
Metodologiske kjernefasiliteter 
Felles state-of-the-art infrastruktur av høy kvalitet som skal være tilgjengelig for alle 
forskere ved fakultetet. Kjernefasilitetene (MIC, PROBE, GCF, Flow cytometri, 
Metabolomikk, Dyreavdelingen, samt Biostatistikk og dataanalyse)  drives på vegne av 
fellesskapet, men være forankret på et institutt. 
 


- Sikre videreføring av de tidligere FUGE plattformene (MIC, PROBE, GCF) i dialog 
med UiB sentralt 


- Felles gjennomgang og dialog med Helse Bergen om investeringer og felles drift av 
infrastruktur 


- Gjennomgå driften av kjernefasilitetene mtp nyetableringer, videreføring eller 
avvikling 


 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
2014 
 
Årlig 
 
Utgang 2015 


 
4. Vi skal styrke eksisterende 
og premiere dannelse av 
ledende forskningsgrupper og 
nettverk som fremmer internt 
og eksternt samarbeid, 
internasjonalisering og 
forskermobilitet.  
 
 
 
 


 
Styrke og premiere samarbeid på tvers:  


- Ved søknader – bidra med god forskningsrådgivning, søknadsstøtte og egenandeler i 
søknadsprosesser som fremmer forskningssamarbeid, internasjonalisering og 
forskermobilitet. 


- Arbeide for å ta ut synergieffekter gjennom økt samarbeid ut over fakultetet, lokalt 
(bl.a. andre fakulteter ved UiB og Helse Bergen), regionalt (Helse Vest), nasjonalt 
og internasjonalt. 
  


SFF-prosess: 
- Starte målrettet arbeid for å stimulere og legge til rette for at nye miljøer ønsker å 


søke SFF ved neste søknadsrunde (2015/2016) 


 
 
Se også handlingsplan 
for hovedvirkemidler 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Vår 2014 


 
5. Vi skal premiere innovasjon 
og utvikle allianser med 
næringsliv og andre som kan 


 
Kartlegge og stimulere innovasjon og kommersialiseringsaktiviteter ved fakultet 


 
- Styrke og utvikle samarbeidsrelasjoner med næringslivet, 


 
 
 
Kontinuerlig 
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bidra til kommersialisering av 
fakultetets forskning.  
 
 


BergenTeknologiOverføring (BTO), Oslo Cancer Cluster, o.a. 
- Spre kunnskap og aktivt motivere for å øke bruken av ordningen med nærings-PhD 


 
SFI-prosess: 


- Dersom SFI-tildeling 2014 - Sikre opprettelse og drift i dialog med instituttet 
- Starte målrettet arbeid for å stimulere og legge til rette for at nye miljøer ønsker å 


søke SFF ved neste søknadsrunde (2016/2017) 
-  


 
 
 
 
2014 
2015 


 
6. Vi skal i planperioden 
utvikle effektive mekanismer 
for rekruttering og 
videreutvikling av 
fremragende forskere, 
veiledere og forskningsledere  
 


 
Langsiktig rekrutteringsplanlegging - samarbeid mellom institutter og fakultet (både 
intern og ekstern rekruttering) 


- Øke lederbevissthet og systematikk i rekrutteringsprosesser 
- Kontinuere fakultetsavsetning til spesielle rekrutteringssaker («brofinansiering») 
- Samarbeide og effektivt benytte eksternfinansiering til rekruttering (BFS, Jebsen-


sentra, og lignende) 
- Til en hver tid fylle opp antallet grunnbevilgningsfinansierte PhD-årsverk (pt. 114) 
- Arbeide for å øke antallet eksternfinansierte PhD-stillinger slik at disse til en hver 


tid utgjør minst 35 årsverk 
- Stabilisere antall grunnbevilgningsfinansierte postdoktorstillinger (pt. 34) 
- Arbeide for å øke antallet eksternfinansierte postdoktorstillinger slik at disse til en 


hver tid utgjør minst 35 årsverk. 
 


 
 
 
Fra 2014 og 
kontinuerlig; Se også 
Handlingsplan for 
hovedvirkemidler  
 
 
 
 
 
 


 
7. Vi skal i planperioden 
utvikle effektive mekanismer 
for å sikre bredde i vår 
forskning 
 


 
Beholde bredde i forskningen 


- Styrke forskningssamarbeid med helseforetak, andre fakulteter ved UiB, DOT, 
høyskoler og kommuner 


- Bruke Samarbeidsorganet som et viktig virkemiddel  


 
 
Kontinuerlig 


 
8. Vi skal i planperioden 
utvikle effektive mekanismer 
for å øke ekstern finansiering 


 
Øke ekstern forskningsfinansiering – samarbeid mellom institutter, fakultet og 
Forskningsadministrativ avdeling 
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av vår forskning 
 


- I samarbeid med instituttene etablere omforente prosesser og måltall for 
eksternfinansiert forskningsvirksomhet (bl.a. søknadsaktivitet, tilslagsfrekvens, 
spesielle satsinger, EU, NFR) 


- Styrke faglige og administrative rutiner rundt søknadsstøtte og oppfølgingsstøtte 
(rapportering og økonomi), inkl. styrke målrettet støtte gjennom fakultetets BOA-
nettverk 


- Videreutvikle forutsigbare interne premieringssystemer for tilslag i: 
       - EU, ERC, NFR (SFF, SFI, infrastrukturprogrammer, andre), BFS, BMFS,      
        Jebsen-sentra, etc.  


 


Vår 2014 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
Høst 2014 


 
9. Vi skal i planperioden 
utvikle effektive mekanismer 
for systematisk evaluering av 
vår forskning 
 


 
Delta i og bruke forskningsevalueringer: 


 
- Iverksette interne evalueringer til å vurdere faglige og strategiske satsinger 


- Intern gjennomgang av strategisk bruk av stipendiat- og postdocstillinger (se over) 
 
Resultatoppfølging 


- Hvert år – innen 1. mars – instituttvis gjennomgang og rapportering, samt felles 
diskusjon i samlet fakultetsledelse/teamL av siste års: 
     - PhD-produksjon (se detaljer i Handlingsplan for Forskerutdanning) 
     - Vitenskapelige publisering (antall publikasjoner, nivå 2, siteringer) 
     - Tilslag på store søknader/eksternfinansiering 
     - Resultatet av siste års interne RBO 


 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
Vår 2014 og deretter 
årlig 
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Handlingsplan for forskerutdanning for perioden 2014 - 2016 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen  
 
 
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 
 
 
1. Vår forskerutdanning 
skal preges av 
nysgjerrighet og 
nyskapning, holde høy 
etisk standard og være av 
høy internasjonal kvalitet. 


 
 
OVERORDNET 


- Utarbeide ny handlingsplan for forskerutdanning ved fakultetet som er forankret i 
UiBs Handlingsplan for forskerutdanning for perioden 2008-2015 


 
ORGANISASJON 


- Følge opp etablert ledelsesstruktur og ansvarsdeling for forskerutdanning mellom 
institutter og fakultet etablert gjennom «Framtidens fakultet» 


- Sikre gode arbeidsvilkår og innflytelse i relevante fora for PhD-stipendiater 
 
PhD-UTDANNINGEN 
 
Aktivitet 


- Til en hver tid ha fylt opp antallet grunnbevilgningsfinaniserte PhD-årsverk (pt. 
114) 


- Arbeide for å øke antallet eksternfinansierte PhD-stillinger slik at disse til en hver 
tid utgjør minst 35 årsverk 


 
 
Kursportefølje: 


- De valgfrie og obligatoriske forskerutdanningskursene:  
          - Utarbeide mandat og oppnevne faglig komité i samarbeid med  


                         Programutvalg for forskerutdanning for å gjennomgå, harmonisere,                                             
                         modernisere og supplere den samlede kursporteføljen i PhD-utdanningen –        


 
 
 
Vår 2014 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
 
Januar 2014 
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                         rapportfrist: Mai 2014 
          - Behandle rapport, bestemme tiltak og tidspunkt for implementering 


 
Oppbygging av forskningsveilederkompetanse 


- Veilederopplæring: 
         - Utarbeide mandat og oppnevne faglig komité i samarbeid med  


                        Programutvalg for forskerutdanning for å evaluere dagens tilbud (bl.a.          
                        dagsseminaret) og utarbeide forslag til framtidig modell for   
                        forskningsveilederopplæring – rapportfrist: Mai 2014 
                      - Behandle rapport, bestemme tiltak og tidspunkt for implementering 
                      - Gradvis innføring av obligatorisk veilederopplæring 
 
Forskningsetikk 


- Økt vektlegging av vitenskapelig integritet og redelighet i forskning i grunnkurset, 
andre relevante kurs og i veiledning  


- Bevisstgjøre i veilederopplæringen 
Innovasjon 


- Utvide bolken om innovasjon i grunnkurset (MEDMET1) 
- Utrede kurs i samarbeid med BTO og evt. andre samarbeidspartnere (Helse Bergen, 


andre) – se prosjekt kursportefølje forrige side.  
 
Karriereplanlegging 


- Utvide bolken om karriereplanlegging i grunnkurset (MEDMET1) 
- Utrede rolle for karriereplanlegging som tema i den systematiske opplæringen av 


PhD-veiledere  - se prosjekt veilederopplæring forrige side. 
- Karrieredag 


 
Nasjonal samordning av forskerutdanningen 


- Følge opp mål for nasjonale retningslinjer for innholdet i grunnkurset, samt felles 
retningslinjer for godkjenning av studiepoeng i forskerutdanningen 


- Delta i evaluering av de nasjonale samordningstiltakene vedtatt i 2013 
 


 
Høst 2014 
 
 
 
Januar 2014 
 
 
 
Høst 2014 
2015-2016 
 
 
2014 
 
 
 
2015 
2014 
 
 
 
2015 
 
2014 
 
 
Kontinuerlig 
 
2016 
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Være synlige og delta i internasjonale fora for forskerutdanning 
- Delta på internasjonale møter om forskerutdanning og bidra i internasjonale 


organisasjoner (f.eks. ORPHEUS) som arbeider for å øke kvaliteten i 
forskerutdanningen 


 
PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
       -   Årlig diskusjon av resultatparametere 


- Kvalitetssikring av forskerkurs, PFU-sak 26/13 
       -   Følge opp NOKUT-evalueringen av UiBs forskerutdanningsprogram 
              
FORSKERSKOLENE 
      -    Årlig oppfølging av årsrapporter og aktivitet 
 
FORSKERLINJEN  


- Revidere studieplan for Forskerlinjen – særlig fokus på opptak og avslutning 
- Utrede MDPhD-løp sammen med de andre medisinske fakultetene i Norge 
- Lede og gjennomføre nasjonal evaluering av forskerlinjeordningen 


Kontinuerlig 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
Vår 2014 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
Vår 2014 
2014 
2015 


 
2. Vi skal premiere kvalitet 
i  forskerutdanningen. 


 
- Synliggjøre fakultetets forskerutdanning på egne nettsider og i media 


- Oppdatere fakultetets nettsider for forskerutdanning 
- Presentere nyheter 


 
- Bidra med forskerutdanningssaker på årlig fakultetsdag 


- Utdeling av årets beste PhD-arbeid 
- Presentasjon av forskning utført av PhD-kandidater 
- Seminarer med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere/foredragsholdere 
 


 
Kontinuerlig; se 
handlingsplan for 
formidling 
 
Kontinuerlig 
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3. Vi skal i planperioden 
utvikle effektive 
mekanismer for:  
 
- systematisk evaluering av 
vår forskerutdanning 
 


 
- Følge opp NOKUT-evalueringen av UiBs forskerutdanning i samarbeid med UiB 


 
 
 
       -  Midtveisevalueringer – inkludert resultater, oppfølging og mulige tiltak 


-Utenlandsopphold  (registrering i FS) 
- Fremdriftsrapporter fra kandidater og veiledere, samt instituttenes oppfølging 


 
 
Resultatoppfølging 


- Hvert år – innen 1. mars – instituttvis gjennomgang og rapportering, samt felles 
diskusjon i samlet fakultetsledelse/teamL av siste års: 
- Antall PhD kandidater som har disputert – identifisere spesialt gode avhandlinger 
og lovende doktorander (bl.a. mtp kandidater til fakultetets pris for beste PhD-
avhandling) 
- Gjennomføringstid – vurdere gjennomsnitt og spredning 
- Antall refuserte avhandlinger – identifisere årsaker og mulige tiltak 
- Antall nye doktorgradsavtaler – hvilke miljø lykkes – behov for stimulering eller 
krav 


- Antall forskerlinjekandidater som gjennomfører et PhD-løp 
- Behandling i Programutvalg for forskerutdanning 
 


 


 
Start vår 2014 
 
 
 
Årlig 
 
 
 
 
 
Fra vår 2014 – deretter 
årlig 
 


 
 







Handlingsplan for kommunikasjon og formidling for perioden 2014-2016 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen  


 
 


Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Vi skal vere synlege i det 
offentlege rom 


-Få ut gode omdømmesaker, skreddarsydde til publikasjonen 
 


-Jobbe fram internasjonale pressemeldingar til Galielo og Eurekalert 
 
-Vi skal vere aktive og til stades på sosiale medium 
 
-Auke forståinga for at vi brukar sosiale medium 


o Lage infobrosjyre med tips  
 
-Vi skal auke kompetansen blant dei tilsette når det gjeld handtering av media 
 
 
 
-Vi skal ha gode, informative nettsider 


Minst ein sak i veka 
 


Minst to saker i året 
 


Fleire gongar i veka 
 
2014 


 
Minst fem kurs i året, 
samt kontinuerleg 
rådgjeving, testintervju 
etc 
 
Kontinuerleg 


 
Vi skal styrke MOF som 
merkevare 


-Hjelpe å lage kommunikasjonsplaner til eksternfinansierte prosjekt 


-Vi skal ha ein filmbank til bruk i rekruttering og presentasjon av fakultet, institutt og 
forskargrupper 


-Vi skal delta på Forskardagane kvart år – med minst to forskargrupper frå MOF 


Ved behov 
 
Kontinuerleg 
 
Årleg 


Vi skal ha fokus på 
rekruttering av dei beste 
 


-Kommunikasjon og HR skal samarbeide tett og modernisere utlysingstekstar og 
annonsering – også via sosiale medium 


Kontinuerleg 


Vi skal styrke intern- -Definere behov for forbetring  2014 







kommunikasjonen 
 
Vi skal måle omdømmet 
til MOF 
 


-Måling av medieomtale 
 
-Gjennomføre omdømmemåling 
 


2014 
 
2015 


  







Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014 - 2016 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen  
 


1. Forholdet til samarbeidspartnere  
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Fakultetet skal styrke og 
videreutvikle 
samhandlingen med og 
være en foretrukket 
samarbeidspartner for: 
 


  


1.1 -kommunene og 
primærhelsetjenesten  


-Utvikle Årstadvollen som campus for helsefaglig samarbeid innen forskning og utdanning 
utenfor sykehus. 
 


Hele planperioden 


1.2 -tverrfakultært 
samarbeid ved UiB, 
samarbeid med andre 
nasjonale læresteder og 
forskningsinstitusjoner  
 


-Identifisere felles samarbeidsarenaer på tvers av fakultetene ved UiB 
 
- Aktiv deltakelse på nasjonale utviklingsarenaer  
 
-Identifisere fagområder for videreutvikling av samarbeid med de andre norske universitetene  


Hele planperioden 


1.3 -universitetssykehusene 
og de samarbeidende 
sykehusene i regionen 
 


-Jevnlige dialogmøter for å sikre faglig kvalitet i utdanning og forskning samt felles  
oppnåelse av faglige mål 
 


Hele planperioden 


1.4 -internasjonale 
utdannings- og forsknings-
partnere 


-Alle forskningsgruppene skal være bevisste sitt internasjonale samarbeid og være 
proaktive i tilrettelegging for utenlandsopphold for postdoktorer og stipendiater hos 
partnere det ønskes å oppnå tettere forskningssamarbeid med. 


Hele planperioden 


 







  
-Målrette bruk av internasjonale finansieringskilder for og fasilitere samarbeid med nye 
universiteter som et ledd i kvalitetsutvikling og oppnåelse av strategiske mål. 


 


 


1.5 -myndigheter, 
næringsliv og eksterne 
finansieringskilder  


-Være synlig premissleverandør og videreutvikle og skape nye relasjoner 
 
 
 


Hele planperioden 


Fakultetet skal -Etablere et kvalitetssikret arkiv over fakultetets samarbeidsavtaler med eksterne 
samarbeidspartnere. 
 


Vår 2015 


 


2. Organisasjon 
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Vi skal ha en 
organisasjonsstruktur 
som er best mulig tilpasset 
forsknings-, formidlings- 
og utdannings-
virksomheten.  
 


  


2.1 -styrke samhandlingen 
mellom universitetsnivået, 
fakultetsnivået og 
instituttene  


-Samhandle med UiB-ledelsen om overgripende avtaler, delta aktivt i UiB-utvalg for å 
utvikle sentrale forvaltningsområder 


Hele planperioden 


 


 


2.2 – videreutvikle 
forskningsgrupper som 


-Fasilitere sammenslutning av større og mer robuste forskningsgrupper på tvers av 
institutter 


Hele planperioden 
 







organiserende prinsipp for 
forskningen 


-Bruke fakultets- og instituttledelsen for assistanse i utvikling av forskningsgrupper 


2.3 – videreutvikle 
programutvalg som 
overordnet styringsverktøy i 
undervisningen 


-Bruke programutvalgene aktivt for videreutvikling av kvalitet i utdanningene 
 
-Ha et særlig organisatorisk fokus på utvikling og implementering av nytt studium i medisin 
og omlegging av studiet i farmasi 
 
-Etablere gode strukturer for kommunikasjon mellom programansvarlige, 
studiekoordinatorer og emne-ansvarlige 
 


Hele planperioden 
 
 


2.4 -utvikle optimale 
strukturer for forvaltningen  
av forskningsvirksomheten 
 


-Utvikle felles rutiner og retningslinjer for den eksternt finansierte virksomheten  
 
-Utvikle internkontrollsystem for Helseforskningsloven og Personopplysningsloven 
 


Vår og høst 2014 
 
 


2.5 -foreta en gjennomgang  
av organisasjonsstrukturen 
i Framtidens fakultet 


-Vurdere optimal organisering internt på instituttene 
 
-Vurdere eventuelle justeringer av administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering 


Vår 2015 


 


3. Ledelse og personalpolitikk  
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Fakultetet skal  
 


  


3.1 – ha ledere skal fremme 
en positiv, involverende 
organisasjonskultur og 
stimulere til et produktivt, 


-Tydeliggjøre lederroller og forventninger til ledelse på alle nivåer i organisasjonen,  
inkludert ledelse og ledermedvirkning til måloppnåelse. 
 
-Ha fokus på HMS-arbeid hos alle ledere.  


Hele planperioden 
 
 
Hele planperioden 







inspirerende arbeidsmiljø. 
 
 


 
-Lage en utviklingsplan for HMS basert på årsrapport for 2013. 
 
-God dialog med arbeidstakerorganisasjonene for felles utvikling av fakultetet 
 


 
Høst 2014 
 
Hele planperioden 


3.2 – prioritere 
lederutvikling for yngre 
forskningsledere  


-Videreutvikle program for yngre forskningsledere som inkluderer prosjektledelse, 
personalansvar, veileder, formidlings- og mediekunnskap 
 


Høst 2015 
 
 
 


3.3- legge til rette for 
kompetanseutvikling for 
teknisk og administrativt 
personale 
 


-Styrke og målrette kompetansen for teknisk-administrativt tilsatte både på kort og lang sikt 
 
-Videreføre nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av fakultetet 
 
-Etablere nettverksgruppe for teknikergruppen 


Høst 2015 
 
Fra vår 2014 
 
Høst 2014 
 


3.4 - rekruttere de beste 
kandidatene innen alle 
stillingsgrupper,  
 
-arbeide for en bedre 
kjønnsbalanse og styrke 
internasjonal rekruttering 
 


-Utarbeide en langsiktig rekrutteringsplan for vitenskapelig tilsatte for å i) sikre kvalitet i 
kjerneoppgavene og ii) skape økonomisk handlingsrom for framtiden 
 
-Instituttledergruppen får et særlig ansvar for å identifisere potensielle søkere internasjonalt 
og målrette utlysinger mot disse. 
 
-Benytte BFS som rekrutteringstiltak ved særskilt lovende yngre forskere på internasjonalt 
nivå 
 
-Rekruttere og beholde de beste teknisk- og administrativt tilsatte, identifisere og utvikle 
lederkandidater, beholde gode administrative ledere 
 


Høst 2014 
 
 
Hele planperioden 
 
 
Hele planperioden 
 
 
Hele planperioden 
 


 


 


 







4. Administrasjon 
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Fakultetet skal   


4.1 – ha en effektiv  
administrasjon med et høyt 
servicenivå som legger til 
rette for den faglige 
virksomheten 
 


-Forvente og etterspørre god kvalitet og serviceholdning i alle administrative ledd 
     
-Sikre at administrativt tilsatte har innsikt i de faglige målene og oppgavene ved fakultetet, 
og hvordan forvaltningen skal bygge opp om disse  
 
-Fremme administrativ jobbstolthet og «vi-følelse». 
 
-Systematisk videreutvikle nettverksgruppene innen forsknings- og studieadministrasjon, 
personal- og økonomiforvaltning, som et redskap for å underbygge fakultetets 
kjernevirksomhet 
 
-Gjennomgå administrasjonen med tanke på optimalisering av funksjoner og roller 


Hele planperioden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høst 2014 
 


4.2 -ha gode rutiner og 
systemer og handle i 
samsvar med regler for 
offentlig forvaltning 
 
 
 
 
 


-Gjøre rutiner, maler og administrative redskap gjennom fakultetets intranett bedre 
tilgjengelig.  
 
-Målrettet kompetanseutvikling i saksbehandlerverktøy, gjeldende lovverk og forskrifter og 
krav til fakultetets saksbehandling i samhandling med UiB sentralt 
 
-Utvikle bedre styringsinformasjon innen økonomi, rekruttering, undervisningsregnskap 
  
 


Høst 2014 
 
 
Hele planperioden 
 
 
Hele planperioden 


 
 







e) Fakultetets priser – utdelt på fakultetsdagen 5. juni, lenker vedl.: 


http://www.uib.no/mofa/78389/vinnarar-av-fakultetsprisane  


 


http://www.uib.no/mofa/78614/ung-kreftforskar-fekk-s%C3%B8ren-falchs-juniorpris-


2014 


 



http://www.uib.no/mofa/78389/vinnarar-av-fakultetsprisane

http://www.uib.no/mofa/78614/ung-kreftforskar-fekk-s%C3%B8ren-falchs-juniorpris-2014

http://www.uib.no/mofa/78614/ung-kreftforskar-fekk-s%C3%B8ren-falchs-juniorpris-2014



		III Orienteringssaker

		a) Referat fra komitémøte i REK Vest

		b) Årshjul styresaker vår 2014

		c) Handlingsplaner til strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet

		Vedlegg 1 Handlingsplan Utdanning

		Vedlegg 2 Handlingsplan Forskning

		Vedlegg 3 Handlingsplan Forskerutdanning

		Vedlegg 4 Handlingsplan for kommunikasjon og formidling

		Vedlegg 5 Handlingsplan for hovedvirkemidler



		e) Fakultets priser - utdelt på fakultetsdagen 5. juni






 1 


Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 49/14 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 17.06.2014 


 
 
 


 
Feriefullmakt sommer 2014 


 
Regelsamlingen for UiB, Forskrift for fakultetsorganene § 9 sier at ”Fakultetsstyret skal 
behandle saker i møte, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at styrets 
leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte”. 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har ikke slik instruks eller lignende. 
 
Neste møte i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er i september. For 
ikke å forsinke saker som skulle vært behandlet i fakultetsstyret eller i tilsettingsrådet, er det 
nødvendig at dekanus får fullmakt til å ta avgjørelser i saker som ikke kan vente på 
behandling. Tilsettingsrådets medlemmer skal også ha ferie, og det er behov for godkjenning 
av saker som normalt behandles her, i ferieperioden. 
 
I henhold til Regelsamlingen for UiB, Forskrift for fakultetsorganene § 5, kan dekanus 
avgjøre saker i det omfang det er delegert fra fakultetsstyret, jf. § 3, 5. ledd. Videre avgjør 
dekanus saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i møte. Vedtak 
gjort av dekanus etter fullmakt fra fakultetsstyret refereres for fakultetsstyret. Prodekanus er 
dekanus' stedfortreder i og utenfor fakultetsstyrets møter, jf. valgreglementets § 29. 
 
Fakultetsstyret er tilsettingsorgan for vitenskapelige stillinger i henhold til Regelsamlingen 
ved UiB, Personalreglement for vitenskapelige stillinger (§ 10), og har dermed også ansvar 
for å fastsette kunngjøring av vitenskapelige stillinger (§ 4). 
 
Tilsettingsrådet har fått delegert fullmakt til å foreta utlysning og tilsetting i 
rekrutteringsstillinger, eksternt finansierte forskerstillinger samt utlysning, tilsetting og 
forlengelse av bistillinger. 


Forslag til vedtak:  


 
1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes 


til fakultetsstyremøtet i september, og i saker som normalt behandles i 
tilsettingsrådet. 
 


2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktssaker i neste 
fakultetsstyremøte. 


 


Astrid Bårdgard  
fakultetsdirektør  


  


 
28.05.2014/RAHO  








 


 
 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


INNKALLES TIL MØTE 
 


Tirsdag 17. juni 2014 kl. 13.15 
 


 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 


 
 


I   VEDTAKSSAKER 


 


Sak 47/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak 48/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 21.05.2014, vedl.    


 


Sak 49/14 Feriefullmakt sommer 2014     
 Saksforelegg av 28.05.2014, vedl. (ePhorte 13/8776)    


 


Sak 50/14 Økonomirapport pr. april 2014      
Saksforelegg av 06.06.2014, vedl. (ePhorte 13/7076)     


 


Sak 51/14 Budsjett og budsjettprosess 2015 
  Saksforelegg av 08.06.2014, vedl. (ePhorte14/5423)    


 







 


Sak 52/14 Utlysing - Professor/førsteamanuensis (100 %) i farmakologi 


(farmasi) - Klinisk institutt 2     
 Saksforelegg av 03.06.2014, vedl. (ePhorte 14/5700)     


 


Sak 53/14 Utviding av stilling frå 40 % til 50 % - stilling som fast 


førsteamanuensis - Institutt for global helse og samfunnsmedisin – 


unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd     
 Saksforelegg av 19.05.2014, vedl. (ePhorte 14/5139)    


 


Sak 54/14 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2013 – 


godkjenning av bedømmelse – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 


ledd  
 Saksforelegg av 30.05.2014, vedl. (ePhorte 13/10591)     


 


Sak 55/14 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (to faste 100 % stillinger) i 


biokjemi og molekylærbiologi  - Institutt for biomedisin - unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 10.06.2014, vedl. (ePhorte 13/9849)    


 


II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 10.06.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 06.06.2014, 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 


Gjert Bakkevold, telefon 55 58 61 97, e-post: gjert.bakkevold@mofa.uib.no 


 


 
11.06.2014/raho (ePhorte 14/243) 


 



mailto:randi.holmas@mofa.uib.no

mailto:gjert.bakkevold@mofa.uib.no






 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
              Delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Arkivkode:    


Sak nr. 14/244  Møte: 17.06.2014 


 
 
 
 


II  Fullmaktssaker: 
 


A)  Tilsettingsråd  


 
B)  Dr. grader 
 
 


10.06.2014/raho  
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 17. juni 2014 


 
Sak 08/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig forsker (10 %) ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2014/470 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 20/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig professor II (20 % bistilling) i 4 år ved Klinisk 
institutt 1, eksternt finansiert 
 
2014/988 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 78/14  
Tilsetjing utan utlysing – mellombels forsker (10 % + 10 % + 20 %) i 3 år ved Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert  
 
2014/4023 


 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 80/14  
Tilsetting - midlertidig forsker (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2013/13512 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 81/14  
Tilsetting - midlertidig stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 
 
2014/410 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 84/14  
Tilsetting – midlertidig stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2014/2238 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 85/14  
Utlysning – midlertidig postdoktor (100 %) i bioinformatikk i 3 år ved SFF CCBIO 
(Institutt for informatikk), Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2014/4853 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor i bioinformatikk for en periode på tre (3) år ved SFF CCBIO, 
Klinisk institutt 1. Stillingen og arbeidsplass er ved Computional Biology Unit (CBU), 
Institutt for informatikk. Stillingen er eksternt finansiert av Norges Forskningsråd 
(NFR) og postdoktoren vil inngå i et stimulerende fagmiljø innen bioinformatikk og 
kreftforskning ved CBU og CCBIO. 


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 86/14  
Tilsetjing – mellombels postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 


2013/13045 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 87/14  
Utlysning – midlertidig stipendiat (100 %) i 4 år ved Institutt for biomedisin 
 
2014/4376 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 
midlertidig 100 % stilling som stipendiat ved Institutt for biomedisin for en periode på 
fire (4) år. Stillingen er finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet og er knyttet 
til ”Kristian Gerhard Jebsen Senter for Hjernekreft».  


2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i utlysningsteksten i samsvar for gjeldende 
standard for utlysning.  
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Sak 88/14  


Tilsetting – midlertidig stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 


 


2013/13031 


 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 


 


Sak 89/14  


Tilsetting – midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (gastroenterologi) i 
4 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Haukeland universitetssykehus 


 


2013/8003 


 


Vedtak:  


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 90/14  
Tilsetjing – mellombels stipendiat (7 stillingar) i 4 år ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 
 
2014/1655 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  


 
 
 
Sak 91/14  
Tilsetjing – mellombels postdoktor (1 stilling) i 3 år ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 
 
2014/1657 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  


 
Sak 92/14  


Tilsetting – midlertidig forsker (100 %) i 15 måneder ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert  


 


2014/2929 


 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
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Sak 93/14  


Tilsetting – midlertidig forsker (100 %) i 5 måneder ved Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert 


 


2014/3886 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 94/14  


Utlysning - midlertidig stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 


 


2014/5677 


 


Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en  
100 % stilling som stipendiat for en periode på tre (3) år ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin. Stillingen er knyttet til prosjektet ”Malaria hemoprevention for 
the post-discharge management of severe anaemia in children in Malawi, Uganda 
and Kenya: Moving towards policy,” finansiert av Norges forskningsråd (Globvac). 
 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. 
 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 
utlysning. 


 
 


 
 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2014 - per 1. juni 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 Azeem Waqas K2 Karl Henning Kalland Xisong Ke


3 Badawy Mona K1 Ove Nord Furnes
Birgitte Espehaug, Kari Indrekvam, Leif 
Havelin


4 Bader Lucius Immanuel K2 Christian A. Vedeler Clara G. Gjesdal, Sonia Gavasso
5 Bentsen Mariann Haavik K2 Trond Markestad Thomas Halvorsen, Knut Øymar
6 Bischof Katharina K2 Line Bjørge Emmet Mc Cormack, Bjørn Tore Gjertsen
7 Breitve Monica Haraldsen K1 Arvid Rongve Kia Minna J. Hynninen, Kolbjørn Brønnick
8 Chwiszczuk Luiza Jadwiga K1 Arvid Rongve Michaela Gjerstad, Kia Minna J. Hynninen
9 Cortese Marianna K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise


10 el Jellas Khadija K1 Anders Molven Pål Njølstad, Stefan Johansson
11 Erdal Ane IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Dag Årsland


12 Fonnes Tina K2 Camilla Krakstad
Helga Salvesen, Emmet Mc Cormack, BT 
Gjertsen


13 Ghorbani Sadaf IBM Jan Haavik Rune Kleppe
14 Gjerde Janne Lillelid IGS Astrid Blystad Guri Rørtveit
15 Gulla Christine IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Reidun Kjome
16 Gullaksen Stein-Erik K2 Bjørn Tore Gjertsen Jorunn Kirkeleit, Emmet Mc Cormack
17 Gärtner Kristin IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell
18 Ha Quang Trung K2 BT Gjertsen Vibeke Andresen
19 Hailu Alemayehu IGS Bjarne Robberstad Bernt Lindtjørn, Wakgari
20 Hercigonja Matko Zrinka IKO Ellen Berggreen Athanasia Bletsa, Mustafa Sharafeldin
21 Knoop Thomas K1 Rune Oskar Bjørneklett Bjørn Egil Vikse
22 Kolstad Eivind K1 Marte-Helene Bjørk Nils Erik Gilhus
23 Markussen Heidi Øksnes IGS Gerd Karin Natvig Sverre Lehmann, Roy M Nilsen, Elin Dysvik
24 Mjelva Øistein Rønneberg K2 Dennis Nilsen Ottar Kjell Nygård
25 Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas


26 Nystad Tone Wikene K2 Bjørg Tilde Svanes Fevang Ove Nord Furnes, Leif I Havelin, Stein Atle Lie
27 Poduval Deepak B K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
28 Ramnefjell Maria Paula K1 Lars A. Akslen Lars Helgeland
29 Rebnord Eirik Wilberg K2 Eva Ringdal Pedersen Elin Strand, Ottar Nygård


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


31 Røraas Thomas H. IGS Sverre Sandberg Per Hyltoft Petersen, Bård Støve







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


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


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


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


37 Solheim Marie Holm K2 Pål Njølstad Lise Bj. Gundersen, Ingvild Aukrust


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


39 Steihaug Ole Martin K2 Anette Hylen Ranhoff Clara Beate Gram Gjesdal
40 Storlid Eline Lundekvam K1 Jan Gunnar Hatlebakk Trygve Hausken, Gülen A. Lied
41 Tandberg Bente Silnes K2 Trond Markestad Atle Moen, Renee Flacking
42 Thortveit Erik Thomas K1 Unn Ljøstad Åse Mygland
43 Tjensvoll Anne Bolette K2 Roald Omdal Stein Tore Nilsen
44 Triebner Kai K2 Francisco G. Real Simon Steinar Hustad


45 Tuntland Hanne Kristin IGS Mona K. Aaslund
Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Liv Inger 
Strand


46 von Volkmann Hilde Løland K1 Odd Helge Gilja Torunn Fiskerstrand, Kim Nylund
47 Yndestad Synnøve K2 Hans Petter Eikesdal Per Eystein Lønning
48 Aass Terje K2 Ketil Grong Knut Matre, Rune Haaverstad
49 Aasmul Irene IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 1
K1 13
K2 20
IGS 13
IKO 2
Sum 49











Avholdte disputaser 2014- per 1. juni 2014
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disp. Kreert


1 PHDMD Aqrawi Lara A. K2 Karl A. Brokstad Kathrine Skarstein 30.04.14. x
2 PHDMD Babirye Juliet Ndimwibo IGS Thorkild Tylleskär Ingunn Engebretsen, Fred Nuwaha 17.01.14. x
3 PHDMD Bergh Torbjørn Hiis K1 Christina Brudvik Knut Steen, Soosaipillai V Bernardshaw, Tomm  04.04.14. x
4 PHDMD Breivik Cathrine Nansdal K1 Morten Lund-Johansen 07.03.14. x
5 PHDMD Caspersen Cecilie K2 Einar Thorsen Trine Stensrud 10.04.14. x
6 PHDMD Chudasama Kishan Kumar K2 Pål R. Njølstad Anders Molven, Stefan Johansson 06.03.14. x
7 PHDMD Fromm Annette K1 Ulrike Waje-Andreassen Lars Thomassen 31.01.14. x
8 PHDMD Ghaderi Sara IGS Tone Bjørge Dag Moster 23.01.14. x
9 PHDMD Graverholt Birgitte IGS Trond Riise Gro Jamtvedt, Monica N. Wammen 28.02.14. x


10 PHDMD Heldal Anne Taraldsen K1 Nils Erik Gilhus Fredrik Romi 28.05.14.
11 PHDMD Helgeland Erik IBM Anne K. Jonassen Frode Berven, Jan Erik Nordrehaug 21.02.14. x
12 PHDMD Helland Øystein K2 Line Bjørge Bjørn Tore Gjertsen, Emmet McCormack 23.05.14.
13 PHDMD Heradstveit Bård Einar K1 Jon-Kenneth Heltne Anne Berit Guttormsen 07.03.14. x
14 PHDMD Kadar Thomas K1 Geir Hallan Ove Furnes, Kari Indrekvam 06.03.14. x
15 PHDMD Lunde Åshild IGS Roger Strand Karin Nordin 07.02.14. x
16 PHDMD Løland Kjetil Halvorsen K2 Ottar Nygård Øyvind Bleie, Per Magne Ueland 09.04.14. x
17 PHDMD Manhenke Cord Arend K2 Kenneth Dickstein 22.05.14.
18 PHDMD Mavroconstanti Thegna IBM Jan Haavik Ingeborg Winge 11.04.14. x
19 PHDMD Myrum Craig IBM Clive Bramham Jonathan Soule 28.03.14. x
20 PHDMD Osman Amani Hamza Ali K1 Anne Chr. Johannessen Daniela Elena Costea 20.02.14. x
21 PHDMD Røsland Gro Vatne IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic, Per E Lønning 24.01.14. x
22 PHDMD Sprater Florian K2 Sile Appel Arnt Ove Hovden, Marc Niere 24.04.14. x
23 PHDMD Storli Kristian Eeg K1 Karl Søndenaa Geir Egil Eide 09.05.14.
24 PHDMD Strøm Gro Elizabeth Ann K2 Bjørn Blomberg Nina Langeland 21.05.14.
25 PHDMD Sundal Hildegunn IGS Jeanne Boge Karin Anna Petersen 30.05.14.
26 PHDMD Werner Henrica Maria J. K2 Helga Salvesen Jone Trovik 20.05.14.
27 PHDMD Ulvik Øyvind K1 Peder Gjengstø August M. Bakke 14.03.14. x
28 PHDMD Young Sven K1 Lei Ivar Havelin Geir Hallan, Lars Engesæter, Stein A. Lie 31.01.14. x
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