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Rekruttering av forskarlineleiar - Møteleiar fakultetsstyret og innstillande 
mynde 
 
 
I sak 64/14 har fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fatta vedtak 
om at dekan og prodekan er inhabile i høve til vidare sakshandsaming i sak om 
tilsetjing av forskarlineleiar. 
 
Følgjande forslag til saksgang ved rekruttering av forskarlineleiar vert difor lagt fram 
for fakultetsstyret: 
 
Utlysing 
Fakultetsstyret fatta vedtak om utlysing av stillinga i sak 42/14.  
Det kom inn 15 søknadar til stillinga. Ved gjennomgang av søkjarlista har dekan og 
prodekan vurdert seg inhabile i høve til vidare sakshandsaming. 
 
Møteleiar 
Dekan er møteleiar i fakultetsstyret. Dekan kan erstattast av prodekan. Dersom båe 
er fråverande, vel styret sjølv møteleiar. Ved stemmelikskap i tilsetjingssaker vil 
møteleiar sin stemme vere avgjerande. Jfr. Regler for fakultetsorganene §9 og §10. 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vel xx som møteleiar i styret i 


samband med rekruttering av forskarlineleiar ved fakultetet. 
 
 
Sakkunnig nemnd 
Fakultetsstyret har delegert oppnemning av sakkunnige nemnder til dekan. I denne 
saka er dekan inhabil, ref. sak 64/14, og oppgåva går difor attende til fakultetsstyret. 
 
Innstilling 
Prodekan er normalt innstillande mynde i tilsetjing av vitskaplege stillingar på 
fakultetsnivå. Då prodekan er inhabil i denne saka, må fakultetsstyret utpeike 
innstillande mynde.  
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Innstillande mynde set saman ei gruppe som deltek ved intervju, kontakt med 
referansar og ved prøveførelesning. Innstillinga vert gjort av innstillande mynde sjølv. 
Innstillande mynde må ha kjennskap til innstillingsprosessen.  
 
Fung. fakultetsdirektør foreslår visedekan Arne Tjølsen som innstillande mynde. 
 
Tilsetjing 
Fakultetsstyret fattar vedtak om tilsetjing i fast vitskaplege stillingar. 
 


Forslag til vedtak 
2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnemner visedekan Arne 


Tjølsen som innstillande mynde ved tilsetjing i stilling som forskarlineleiar ved 
fakultetet. 


3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnemner sakkunnig 
nemnd.  


4. Forslag til oppnemning av sakkunnig nemnd vert sendt fakultetsstyret for 
vedtak på sirkulasjon. 


 
   
   
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fung. Fakultetsdirektør     Marianne Bø Larsen 
        Seksjonsleiar rekruttering 
 
 
 
 
 
25.08.2014 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Reglar om fakultetsorgana 
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Regler for fakultetsorganene
Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09


§1. Fakultetets organer


Fakultetet skal ha:


- fakultetsstyre


- dekan


- prodekan


- fakultetsdirektør


Dessuten kan fakultet ha:


- tilsettingsutvalg


- andre faste utvalg


- inntil to visedekaner, utpekt av dekanen


§ 2A. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning - normalordning, valgt dekan er styreleder


Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og sammensetning, innenfor disse rammene:


a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:


- Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)


- Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)
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- Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)


- Studenter (gruppe D).


Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 11 medlemmer.


b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Fakultetsstyret bestemmer om prodekanen, skal være medlem av


fakultetsstyret, jf. valgreglementets § 29.


c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra


fakultetsstyret selv.


Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke


personlige varamedlemmer.


For øvrig gjelder valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.


Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og sammensetning som avviker fra disse reglene, og det


kan fastsettes at fakultetet skal ha et arbeidsutvalg eller lignende.


§ 2B. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning - prøveordning, ansatt dekan er styreleder


Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og sammensetning, innenfor disse rammene:


a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:


- Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)


- Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)


- Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)


- Studenter (gruppe D).


Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 11 medlemmer.


b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.


c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra


fakultetsstyret selv.


Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke
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personlige varamedlemmer.


For øvrig gjelder valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.


Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og sammensetning som avviker fra disse reglene, og det


kan fastsettes at fakultetet skal ha et arbeidsutvalg eller lignende.


§ 3. Fakultetsstyrets kompetanse


Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike saker som det får delegert fra universitetsstyret, og det


kan be om å få seg forelagt enhver sak. Fakultetsstyret delegerer myndighet til dekanen, til instituttene eller til andre organer ved fakultetet


dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller vedtak fra Universitetsstyret.


Fakultetsstyret skal fastsette fakultetets strategier for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling og legge planer for fakultetets


utvikling i samsvar med de målene som er gitt av Universitetsstyret.


Fakultetsstyret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at fakultetets økonomiske ressurser disponeres i overensstemmelse med


bestemmelser gitt av Universitetsstyret.


Fakultetsstyret skal gi melding til Universitetsstyret om fakultetets virksomhet, på den måten Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det


gis rapport om fakultetets økonomiske status, med redegjørelse for resultatene ved fakultetet og legges frem forslag til budsjett for kommende


år.


Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig betydning.


Ved institutt med ansatte instituttledere, ansettes disse av fakultetsstyret.


§ 4. Tilsetting av dekan - prøveordning


I tilfeller der Universitetsstyret gir anledning til at et fakultet skal kunne ha prøveordning med tilsatt dekan, er det viktig at tilsettingsprosessen


sikrer at dekan har faglig legitimitet og den kompetansen som kreves for stillingen.


Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling foretas av et innstillingsutvalg med leder og fire medlemmer. Medlemmene skal


fortrinnvis ha tilknytning til fakultetet. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem


studentene.


Universitetsstyret ansetter dekanen etter at fakultetsstyret har hatt anledning til å uttale seg. Dekanen ansettes på åremål med åremålsperiode


lik med prøveperioden, fire år.
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§ 5A. Dekanens generelle myndighetsområde - normalordning, valgt dekan, delt ledelse


Dekanen er fakultetets øverste leder og representerer fakultetet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.


Dekanen er daglig leder for fakultetets faglige virksomhet i samsvar med rammer og pålegg som fakultetsstyret fastsetter.


Dekanen er nærmeste overordnede for instituttlederne. Dekanen rapporterer til rektor.


Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i møte.


Dekanen har rett til å delta i alle møter i alle fakultetets og underordnede enheters styrer, råd og utvalg.


Dekanen er ansvarlig for iverksetting av de faglige vedtakene som treffes i fakultetsstyret, og skal på fakultetsstyrets vegne påse at den


samlete økonomiforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger


§ 5B. Dekanens generelle myndighetsområde - prøveordning, ansatt dekan, enhetlig ledelse


Dekanen er fakultetets øverste leder og representerer fakultetet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.


Dekan er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet i samsvar med rammer og pålegg som fakultetsstyret fastsetter.


Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i møte.


Dekanen har rett til å delta i alle møter i alle fakultetets og underordnede institutters styrer, råd og utvalg.


Dekanen er ansvarlig for iverksetting av faglige og administrative vedtak som treffes i fakultetsstyret, og for disponering av ressurser og


eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av fakultetsstyret.


Dekanen skal påse at den samlete økonomiforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for


tildeling av bevilgninger.


Dekanen er nærmeste overordnede til instituttlederne og fakultetsdirektøren. Dekanen rapporterer til rektor.


§ 6A. Prodekan og visedekan - normalordning valgt dekan


Prodekanen, jf. valgreglementets § 29, er stedfortreder for dekanen i og utenfor fakultetsstyrets møter.


Har dekanen forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar prodekanen, jf. foregående ledd. Fratrer dekanen før


dette tidspunktet, velges ny dekan.


Fakultetsstyret avgjør om det skal utpekes visedekaner, jf. § 1. Visedekanen(e) utpekes av dekanen.
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§ 6B. Prodekan og visedekan - prøveordning, ansatt dekan


Prodekan utpekes av dekan, etter godkjenning i fakultetsstyret. Prodekan er stedfortreder for dekan i og utenfor fakultetsstyrets møter.


Har dekanen forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar prodekanen, jf. foregående ledd. Fratrer dekanen før dette


tidspunkt, ansettes ny dekan.


Fakultetsstyret selv avgjør om det skal utpekes visedekaner, jf. § 1. Visedekanen(e) utpekes av dekanen.


§ 7A. Fakultetsdirektøren - normalordning valgt dekan med delt ledelse, jf § 5A.


Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon.


Fakultetsdirektøren sørger for at vedtak fattet av fakultetsstyret eller dekanen blir satt i verk og er ansvarlig for disponering av ressurser og


budsjett i samsvar med vedtak som er gjort av fakultetets styringsorganer.


Fakultetdirektørens kompetanse fastsettes i instruks og/eller særskilt delegeringsvedtak, fastsatt av fakultetsstyret eller av dekanen etter


fullmakt fra fakultetsstyret.


Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.


§ 7B. Fakultetsdirektøren - prøveordning, jf § 2B og § 5B


Dekanen kan delegere avgjørelsesmyndighet til fakultetsdirektør innenfor sitt eget myndighetsområde.


Dekanen legger fram saker for fakultetsstyret. Fakultetsdirektøren eller en annen er sekretær for fakultetsstyret.


§ 8. Tilsettingsutvalg


Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for instituttledere, faste vitenskapelige stillinger som førsteamanuenser og professorstillinger ved


grunnenheter ved fakultetet.


Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysing og oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i tilsettingssaker der fakultetsstyret har


tilsettingsmyndighet.


Innstilling til instituttlederstillinger ved grunnenheter underlagt fakultetet foretas av et innstillingsutvalg med prodekanus som leder, og fire


medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Ett av medlemmene


som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av det aktuelle instituttrådet. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og


medlemmene.


Instituttleder ved grunnenheter underlagt dekanene, foretar innstilling i tilsettingssaker for førstestillinger og professorstillinger som
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fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet i.


Fakultetsstyret selv avgjør om det skal opprettes et tilsettingsutvalg, og hvilke saker utvalget skal forberede og eventuelt avgjøre. Utvalget skal


ha minst ett studentmedlem. For behandlingen i utvalget gjelder universitets- og høyskolelovens kap. 6, tjenestemannsloven og de tilhørende


forskrifter, samt de reglementene som er fastsatt av Universitetsstyret.


§ 9. Fakultetsstyrets arbeidsform; møter mv


Fakultetsstyret skal behandle saker i møter, 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.


Styrets leder sørger for at det avholdes møter for å behandle saker mv ut fra fakultetsstyrets myndighetsområde etter § 3. Møter avholdes så


ofte som nødvendig for å ivareta fakultetsstyrets oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av styret kan kreve at styret sammenkalles.


Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel.


Medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. Styremedlemmene har plikt til å delta i forhandlingene og å


avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.


Fakultetsstyremøtene ledes av dekanen. Ved dekanens fravær ledes styret av prodekan. Ved begges fravær, velger styret selv møteleder.


Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid. Fakultetsstyremøtene holdes for åpne dører, fakultetsstyret selv kan vedta at


bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.


Det skal føres møtebok for fakultetsstyret.


§ 10. Vedtaksførhet og flertallskrav


Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.


Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er


møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.


Avstemning i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de


møtende medlemmer krever dette.
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk -odontologiske fakultet  
  Styresak:    63/14 
Sak nr.: 14/5423  Møte: 17.09.14 
 
BUDSJETTFORSLAG 2015  
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Universitetsstyresak 40/14, møte 28/5-2014: Om budsjett og budsjettprosess 2015. 
b) Fakultetsstyresak 26/14, møte 9/4-14: Rullering av strategisk plan 2015-2016 – MOF. 
c) Fakultetsstyresak 50/14, møte 17/6: MOFs handlingsplaner 2014-2016. 
d) Fakultetsstyresaker 27-28-29/14, møte 9/4: utdannings-, forsknings- og 


forskerutdanningsmeldingene. 
e) Fakultetsstyresak 51/14, møte 17/6: Budsjett og budsjettprosess 2015. 
f) Budsjettrundskriv fra Universitetsdirektøren til fakultetene, sak 14/5319. 
g) Budsjettrundskriv til instituttene, sak 14/5423. 


 
Hva saken gjelder 
I denne saken behandler styret forslag til budsjett 2015 for fakultetet (se vedlegg). Budsjettforslaget 
sendes universitetsledelsen og inngår i grunnlaget for Universitetsstyrets forslag til budsjettfordeling 
2015 som er planlagt i Universitetsstyret i oktober.  
 
Fakultetets budsjettforslag gir premisser for forslag til budsjettfordeling i fakultetsstyret som er planlagt i 
desember 2014. Forslag til endelig budsjettfordeling vil være basert på universitetets og fakultetets 
strategi, fakultetets tildeling fra Universitetsstyret, fakultetets budsjettforslag, styrets vurderinger, forslag 
fra instituttene og drøftinger i ulike fora. 
 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
Budsjettforslag 2015 er utarbeidet med bakgrunn i prioriteringene som er gjort i konkrete handlingsplaner 
og faglige planene slik de fremkommer i forsknings-, utdannings- og forskerutdanningsmeldingene, samt 
gode innspill fra instituttene. 
 
Fakultetet har en langsiktig plan på de økonomiske rammene. men budsjettet er stramt på grunn av en 
større budsjettreduksjoner de siste årene med økte kostnader og sentrale rammekutt.   


Fakultetets budsjettramme er underfinansiert på grunn av gjennomgripende strukturendringer i UiBs 
budsjettmodell. I budsjettforslaget fremmer vi fire områder som fakultetet ønsker skal styrkes for å 
videretuvikle satsinger innenfor forskning, utdanning og formidling; 
 


1. Større differensiering i satser for stipendiat- og postdoktorstillinger. 
2. Frafall av sentralt dekningsbidrag til eksternt finansierte stillinger der finansieringskilden ikke 


dekker dekningsbidraget. Vi har 80% av UiBs totale omfang av nulldekningsbidragskilder men ble 
likestilt i fordelingen av kr 1 mill. til MOF og MN i 2014. 


3. Styrking av fakultetets egenfinansiering til SFFene som vi pr nå har dekket alt av. 
4. Styrking av fakultetets grunnfinansiering i tråd med omfanget av fakultetets ansvar, oppgaver og 


resultater, jf. Risa-utvalgets rapport og arbeidet i Risa II i 2014. 
 
Budsjettforslag 2015 er utfordrende på grunn av tidligere års underskudd, stramme økonomiske rammer 
og varslet rammekutt for fakultetene på 2,25% som utgjør kr 12 mill. for vårt fakultet.  Sterkt begrenset 
handlingsrom gjør det ekstra krevende å planlegge neste års budsjett med føringer for faglige 
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prioriteringer. I 2013 har fakultetet vært nødt til delvis å skjerme instituttene for en kraftig 
budsjettinnstramming. Fakultetet følger foreløpig plan for inndekning av tidligere års underskudd som 
legger til grunn endelig nedbetaling i 2016. I tillegg er det fortsatt en særlig krevende budsjettsituasjon 
ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 hvor lønnskostnadene har økt mer enn det samlede budsjettet.  


Fakultetsstyret vil få presentert økonomistatus i hvert styremøte og det vil være budsjettdiskusjoner som 
munner ut i et budsjettvedtak på fakultetsstyremøtet den 17. desember. 


 


Prioriteringer 
Budsjett og årsplan for 2015 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs og fakultetets 
handlingsplaner og videre oppfølging av målsetningene i omstillingsprosjektet «Framtidens fakultet» og i 
2015 vil følgende områder særlig være i fokus:   
 
 
Utdanning  
Ny studieplan i medisin med første opptak høsten 2015: 


o Prosess siden 2010, omfattende arbeid med fagmiljøene og samarbeidende sykehus. 
o Innebærer nyutvikling av undervisningstilbud og mye kompetanseutviklingstiltak. 


 
Ny studieplan i farmasi - omlegging fra femårig integrert studium til 3+2, bachelor og master.  


Undervisning i Galenisk farmasi er avhengig av å få på plass nye laboratoriefasiliteter med utstyr snarest 
mulig i starten av 2015.   


Studieplan i odontologi planlegges revidert for å tilpasses endringene i medisinstudiet og nasjonale 
føringer og behov i et framtidsperspektiv.  


Fakultetet vil også følge opp UiBs satsninger for bruk av digitale undervisnings- og eksamensformer. 
Dette vil medføre behov for kompetanseutvikling og justeringer av undervisningstilbud innen alle 
studieprogram ved fakultetet. 


 


Forskning og forskerutdanning  
Kvalitet i forskning og store faglige satsinger: 


o Øke ekstern finansiering med fokus på EU og NFR ved økt søknadsstøtte til forskere 
o Følge opp Sentre for fremragende forskning og andre sentre, og starte posisjonering for 


etablering av nye sentra 
 
Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved blant annet å: 


o Etablere ny kjernefasilitet – «Utprøvingsenhet for friske frivillige»  
o Sikre videreføring av de tre FUGE-plattformene for proteomikk, imaging og 


mikromatrise/dypsekvensering. 
o Oppgradere utstyr på kjernefasiliteten for flowcytometri og Dyreavdelingen 


 
Opprettholde antall rekrutteringsstillinger med vekt på postdoktorstillinger. 
 
Styrke forskerutdanningen ved blant annet å: 


o Videreutvikle program for kvalifisering av forskningsveiledere 
o Utvide porteføljen av forskerkurs 


 
Det vises til vedlagt budsjettforslag for 2015. 
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Fakultetet foreslår å prioritere følgende tiltak på 36,7 mill for 2015 utenfor fakultetets tildelte ramme: 


• Investeringer i infrastruktur – kjernefasiliteter og utstyr Fakultetet deltar i flere store 
infrastruktursøknadsprogrammer hvor det kan bli behov for egenandeler i blant annet utstyr 
dersom søknadene får tilslag. I tillegg er det behov for oppdatering og nyinvesteringer. Totalt er 
det behov for 19 mill. i årlige investeringer  
 


• Galenisk farmasi: Det er av særlig strategisk betydning for forskning og undervisning i farmasi at 
faget “Galenisk farmasi” bygges opp i Bergen. Mat-Nat-fakultetet og MOF fremmer felles forslag 
om investeringer i laboratoriefasiliteter som tiltak utenfor rammen for at undervisningen kan 
avvikles som planlagt til neste høst.  


 
• Pedagogisk enhet og ferdighetstrening: Fakultetet etablerer en faglig pedagogisk enhet ved 


fakultetet for å styrke det pedagogiske fagmiljøet og øke kvaliteten i læringsarenaene. Trening i 
praktiske ferdigheter er en viktig komponent i flere av våre studieprogram. Det søkes om utstyr 
og investeringer på kr 5 mill. til etablering av pedagogisk enhet og Medisinsk ferdighetssenter. 


 
• Postdoktorstillinger: Fakultetet ber om 9 postdoktorstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten 


innenfor de beste fagområdene, til egenandeler for store prosjekt og for å videreutvikle 
strategiske satsingsområder som kjernefasiliteter og translasjonsforskning. 


 
• Stipendiatstillinger: Fakultetet ber om 6 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i egenandeler til 


SFF’ene, stort samfunnsmessig behov, god kvalitet i forsknings- og veiledningsmiljøene og et 
mangfoldig rekrutteringsmiljø med mange gode søkere til utlyste rekrutteringsstillinger. 


 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2015 med merknader som kommer i møtet.  


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


 


9. september 2014 
 
 
 
Nina Langeland       Inger Hjeldnes Senneset 
Dekan         Fung. fakultetsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg 
 


 
 
09.09.2014 Ørjan Hauge 
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1. Sammendrag 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) leverer forskningsresultater og utdanner 
kandidater av høy kvalitet innen sine faglige nedslagsfelt. Fakultetets virksomhetsområder er 
sammensatte og komplekse, og det samarbeides tett med ulike helseinstitusjoner, som Helse 
Vest og Helse Bergen, Bergen kommune og Den offentlige tannhelsetjenesten. 


Fakultetets visjon er «ny kunnskap for bedre helse». En høy etisk standard settes høyt i vårt 
verdigrunnlag og integritet, nysgjerrighet, åpenhet og entusiasme er våre kjerneverdier.  


 
Budsjett og årsplan for 2015 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs 
og fakultetets handlingsplaner og videre oppfølging av målsetningene i omstillingsprosjektet 
«Framtidens fakultet» og i 2015 vil følgende områder særlig være i fokus:   
 
Utdanning  
Ny studieplan i medisin med første opptak høsten 2015: 


o Prosess siden 2010, omfattende arbeid med fagmiljøene og samarbeidende sykehus. 
o Innebærer nyutvikling av undervisningstilbud og mye kompetanseutviklingstiltak. 


 
Ny studieplan i farmasi - omlegging fra femårig integrert studium til 3+2, bachelor og master.  


Undervisning i Galenisk farmasi er avhengig av å få på plass nye laboratoriefasiliteter med 
utstyr snarest mulig i starten av 2015.   


Studieplan i odontologi planlegges revidert for å tilpasses endringene i medisinstudiet og 
nasjonale føringer og behov i et framtidsperspektiv.  


Fakultetet vil også følge opp UiBs satsninger for bruk av digitale undervisnings- og 
eksamensformer. Dette vil medføre behov for kompetanseutvikling og justeringer av 
undervisningstilbud innen alle studieprogram ved fakultetet. 


Forskning og forskerutdanning  
Kvalitet i forskning og store faglige satsinger: 


o Øke ekstern finansiering med fokus på EU og NFR ved økt søknadsstøtte til forskere 
o Følge opp Sentre for fremragende forskning og andre sentre, og starte posisjonering 


for etablering av nye sentra 
 


Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved blant annet å: 
o Etablere ny kjernefasilitet – «Utprøvingsenhet for friske frivillige»  
o Sikre videreføring av de tre FUGE-plattformene for proteomikk, imaging og 


mikromatrise/dypsekvensering. 
o Oppgradere utstyr på kjernefasiliteten for flowcytometri og Dyreavdelingen 


 


Opprettholde antall rekrutteringsstillinger med vekt på postdoktorstillinger. 
 
Styrke forskerutdanningen ved blant annet å: 


o Videreutvikle program for kvalifisering av forskningsveiledere 
o Utvide porteføljen av forskerkurs 
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2. Budsjettforslag 2015 for grunnbevilgningen 
Budsjettforslag 2015 er meget krevende på grunn av fakultetets stramme økonomiske rammer og 
varslet omdisponeringer på 2,25% for fakultetene, noe som utgjør kr 12 mill. for vårt fakultet. 
Budsjettkuttet gjør det ekstra krevende å planlegge neste års budsjett med føringer for faglige 
prioriteringer. I 2013 og 2014 har fakultetet vært nødt til delvis å skjerme instituttene for en kraftig 
budsjettinnstramming. Fakultetet har ikke fått dekket inn alle forpliktelsene fra tidligere år og det 
overføres et underskudd til 2015 i tråd med plan for nedbetaling av tidligere års underskudd innen 
2016. Det er fortsatt en krevende budsjettsituasjon ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 som vil 
få underskudd også i 2014.   


a) Driftsbudsjett 
Fakultetsledelsen arbeider videre for å gjennomføre fakultetets strategiske målsetninger; 


• Ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå. 
• Kunnskap til samfunnet gjennom utdanning, formidling og innovasjon.  
• Internasjonalisering og globale perspektiver gjenspeiles i vår forskning og utdanning.  
• Vi skal være en initiativrik og ettertraktet samarbeidspartner. 


Fakultetet har en langsiktig plan på de økonomiske rammene, men dersom fakultetets budsjett ikke 
blir styrket, vil et meget stramt budsjett for 2015 få konsekvenser for fakultetets virksomhet i form 
av færre stillinger og redusert aktivitet.  


Neste år vil vi få en nedgang på resultatmidler forskning som skyldes en reduksjon i innbetalinger til 
EU-finansiert forskning fra 2012 til 2013.  Vi har noe tilbakegang på resultatmidler utdanning grunnet 
nedgang i studiepoengproduksjon. Vi får videreført midler til 10 nye studieplasser i medisin.   


Tabell 1 Grunnbevilgning – endring i inntektsrammer fra 2014 til 2015 


 
 
I tabellen over er kr 6 mill. i tildelte utstyrsmidler for 2014 trukket ut av «øremerkede midler annet». 
Dette er øremerkede tildelinger til vitenskapelig utstyr som Universitetsstyret vedtar for hvert nytt 
budsjettår og vårt fakultet fremmer forslag på kr 29 mill. i tiltak utenfor rammen til investeringer. 
Instituttene har til sammen fremmet utstyrsforslag på vel kr 60 mill. Instituttinntekter er 
brukerinntekter, klinikkinntekter og andre inntekter ut over statsbudsjettmidler. Avskrivingsinntekter 
er ikke del av den ordinære budsjettfordelingen men tilføres fakultetene etter behov. 
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Økonomisk status  
Fakultetet har to klare målsetninger for god økonomistyring: 


1) Balansert drift med en sunn balanse mellom lønn, drift og utstyr. 
2) Økt ekstern finansiering.  


Fakultetet har et meget begrenset handlingsrom og den langsiktige trenden i fakultetsbudsjettet er 
fortsatt at lønnsveksten er høyere enn inntektsveksten i grunnbevilgningen.  Vi er avhengig av at det 
er større vekst i bidrags- og oppdragsmidler enn i grunnbevilgningen for å øke forskningsaktiviteten 
og dekke alle våre kostnader.  


Fakultetets foreløpige årsprognose er underskudd på kr 29 mill. for 2014. Vi har en langsiktig plan for 
inndekning av tidligere års underskudd og driftsresultatet så langt i 2014 tilsier at planen følges. 
Fakultetsledelsen er i dialog med Universitetsdirektøren om andre mulige tiltak som refusjon av 
innbetalt BUSP tilskudd på kr. 20 mill.. 


I 2015 er det varslet ytterligere budsjettinnstramming for fakultetene på 2,25%, omlag kr 12 mill. for 
oss. Det vil da i utgangspunktet kun være mulig å spare inn kr 6 millioner neste år, jf. tabell under.  


Tabell 2 Inndekning av tidligere års underskudd med utsatt innsparing for 2015 


 


Instituttene har de siste årene fått mindre budsjettøkning enn fakultetets samlede budsjett for å 
unngå å binde opp midlertidige budsjettøkninger i langsiktige forpliktelser. I 2013 og 2014 ble 
instituttene delvis skjermet for den kraftige budsjettinnstrammingen både i nedgang i resultatmidler 
og rammekutt.  


Generelle kutt i budsjettrammene våre som helt eller delvis gis tilbake som øremerkede tildelinger 
reduserer handlingsrommet for ledelsen. 


Lønnsandelen på instituttnivå er høy og dette begrenser handlingsrommet ved de fleste instituttene. 
Instituttledelsene trenger handlingsrom for å kunne lede og iverksette tiltak som stimulerer 
undervisere og forskere og gir grunnlag for mer og bedre forskning og undervisning.  Det er et mål at 
alle instituttene arbeider for økt handlingsrom ved reduksjon i lønnsandel som gir forskning og 
undervisning bedre rammevilkår og instituttledelsene handlekraft ved eget institutt.  


Instituttenes lønnsandel regnet som sum lønnskostnader/sum inntekter i grunnbevilgningen er 87% i 
gjennomsnitt for 2013. Høyest lønnsandel har Klinisk institutt 1 men Klinisk institutt 2 har lavest 
lønnsandel. 
 
Tabell 3 Årsregnskap 2013, lønnsandeler grunnbevilgning 


2012 2013 2014 2015 2016
Akkumulert underskudd ved årets slutt -47 626     -53 120     -18 972     -12 972     -             
Revidert årlig planlagt innsparing 14 148      6 000         12 972      
Refusjon innbetalt BUSP tilskudd* 20 000      
Utsatt innsparing 2015 grunnet UiBs rammekutt** -12 000     
Årlig innsparing i % av budsjettramme 3 % 1 % 2 %
* Etter avtale med fung. universitetsdirektør
** Rammekutt for fakultetet på 2,25% = 12 mill.  Medfører utsatt nedbetaling tidligere års underskudd
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Budsjetterte lønnskostnader for 2014 er på 92% i gjennomsnitt for alle instituttene. Samtlige 
institutter har høyere budsjettert lønnsandel for 2014 enn i årsregnskap 2013 noe som tyder på at 
handlingsrommet reduseres i 2014 fordi det er mindre rom for andre tiltak enn stillinger. 


Tabell 4 Budsjetterte lønnsandeler 2014, grunnbevilgning 


 


Rammebetingelser og behov 
Fakultetet har fått redusert sine budsjettrammer de siste årene med vel kr 18 mill. årlig som har 
medført lavere aktivitet. Omlegginger i UiBs budsjettmodell og økte kostnader på områder som 
rammer vårt fakultet ekstra hardt er årsaken til budsjettreduksjonen. 


Tabell 5 MOFs budsjettinnstramminger 2010-2014 
Total budsjettinnstramming BOA stillinger -16 000 000 
Budsjettinnstramming satser rekrutteringsstillinger -2 195 000    
Sum budsjettinnstramming MOF -18 195 000  


I fakultetets langsiktige rammebetingelser er det særlig 4 forhold som er avgjørende: 


1. Større differensiering i satser for stipendiat- og postdoktorstillinger. 
2. Frafall av sentralt dekningsbidrag til eksternt finansierte stillinger der finansieringskilden ikke 


dekker dekningsbidraget. Vi har 80% av UiBs totale omfang av nulldekningsbidragskilder men 
ble likestilt i fordelingen av kr 1 mill. til MOF og MN i 2014. 


3. Styrking av fakultetets egenfinansiering til SFFene som vi pr nå har dekket alt av. 
4. Styrking av fakultetets grunnfinansiering i tråd med omfanget av fakultetets ansvar, oppgaver 


og resultater, jf. Risa-utvalgets rapport og arbeidet i Risa II i 2014. 
 
Andre mulig tiltak i samråd med Universitetsdirektøren må vurderes for å øke fakultetets rammer. 


Større differensiering i satser for stipendiat- og postdoktorstillinger  
Rekrutteringsstillingene skal kvalifisere seg for en videre karriere innenfor forskning og undervisning. 
Pr august har fakultetet over 150 rekrutteringsstillinger. Fakultetets forskning krever bruk av kostbar 
forskningsinfrastruktur som utgjør en betydelig del av kostnadene knyttet til rekrutteringsstillingene. 
De viktigste kostnadselementene knyttet til rekrutteringsstillinger er lønn, fellestjenester, 
driftsmidler, husleie og leiestedskostnader.  


Tabell 6 Rekrutteringsstillinger – fakultetets underdekning 
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Postdoktor Stipendiat
Tildeling fra UiB 823 000              823 000             
GJ. Sn lønnskostnad 730 000              630 000             
Drift 80 000                60 000               
Husleie 59 000                59 000               
Fellestjenester 64 200                64 200               
Leiestedskostnad 161 000              161 000             
Underdekning -271 200            -151 200           


Underdekning med tildelt antall stillinger -4 068 000         -18 597 600     


Estimert diff. lønn/drift Samarbeidsorganet 150 000              100 000              


I tabellen over framkommer en underdekning på over kr 150.000 for en stipendiatstilling med dagens 
satser. I tillegg er fakultetet i en konkurransesituasjon med Helse Bergen i forhold til å rekruttere de 
beste kandidatene og fakultetet prioriterer å harmonisere betingelsene for forskerutdannings-
kandidater med profesjonsbakgrunn. 


Beregninger gjort blant annet av UHR viser at MEDNAT-fagene har betydelig større kostnader knyttet 
til sin forskning og infrastruktur. Forskjellen består av mer kostbart areal, laboratorier, utstyr, mer 
kostbart driftsmateriell og andre krav til infrastruktur som gjør vår forskning mer kostbar enn andre 
fag som humaniora og samfunnsfagene.  


Ved fordeling av rekrutteringsstillinger ved UiB benyttes NFR-satser. Etter søknad dekker NFR 
leiestedskostnadene i tillegg til sats for stillinger.  Manglende full finansiering av 
grunnbevilgningsstillinger medfører store kostnader for fakultetet fordi de fleste av rekrutterings-
stillingene driver kostnadskrevende forskning. Fakultetet har ikke fått økte utstyrsbevilgninger de 
siste årene og fakultetets leiestedskostnader for egne stipendiater og postdoktorer må hentes fra 
den eksisterende grunnrammen.  


MOF ber om ytterligere differensiering av satsene for rekrutteringsstillingene slik at alle kostnader 
dekkes. Dette er i tråd med beregningene som er gjort i forbindelse med innføringen av TDI-modellen 
og beregning av leiestedskostnader ved UiB og fakultetet.  


Frafall av sentralt dekningsbidrag for prosjekter uten dekningsbidragsinntekter 
Ekstern finansiering av forskningsaktivitet er en viktig premiss for utviklingen ved fakultetet. 
Bidragsyterne gir rom for mye god forskning, men gir lite bidrag til dekning av infrastrukturkostnader. 
Økning i satser for fellestjenester rammet fakultetet hardt. I budsjettet for 2014 utgjør eksternt 
finansiert aktivitet om lag 30% av aktiviteten. Av den eksterne aktiviteten er 60% bidrag fra «andre 
kilder» hvor hovedparten er gaver og donasjoner fra stiftelser og ideelle organisasjoner som har 
avtale med UiB.  


Av 175 årsverk lønnet direkte på eksterne prosjekter er det opp mot 100 som arbeider i prosjekter 
som ikke gir dekningsbidrag: Fakultetet setter av over kr 10. mill. årlig til dekning av disse kostnadene 
og i tillegg benyttes gaveforsterkningsmidler til å dekke deler av kostnadene der det er mulig.  


Fakultetet anser økningen i satsen for fellestjenester som en innstramming med utilsiktet effekt av 
ulike omlegginger ved UiB. Fakultetet fikk kr 1 mill. i 2014 som kompensasjon, men vi har om lag 80% 
av UiBs virksomhet av nulldekningsbidragsstillinger. 
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Fakultetet ber UiB frafalle krav om betaling av fellestjenester for nulldekningsbidragsstillinger slik at 
skjevfordelingen som har skjedd gjennom de siste årene kan rettes opp. 


Økte økonomiske rammer for å dekke SFF-forpliktelser 
Det er svært gledelig at god kvalitet i fakultetets forskning har gitt tilslag på tre SFFer i 2012 med 10-
årig NFR-tildelinger. Prosjektene krever store egenandeler og fakultetets fellesressurser bidrar med 
friske midler til et betydelig antall rekrutteringsstillinger og administrative ressurser. Utfordringen er 
fakultetets forpliktelser på kr 140 mill. til rekrutteringsstillinger over de neste 10 årene. Fakultetet 
dekker nå selv egenfinansieringen over egen budsjettramme ved innsparinger og rammekutt fra UiB.   


Tabell 7 SFF fakultetets felles kostnader og bidrag fra UiB felles 
2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 sum %


SFF'enes samlede egenfinansiering -23 189 -40 752 -42 118 -44 896 -43 433 -369 399   -563 786 
Herav rekrutteringsstillinger -2 405    -13 481 -13 852 -15 157 -14 532 -78 933     -138 361 100 %
UiB fellesbidrag (6,25%) 319         2 426     2 426     2 426     2 426     12 130       22 153     16 %
Fakultetets kostnader rekrutteringsstillinger -2 086    -11 055 -11 426 -12 731 -12 106 -66 803     -116 208 84 %
* i 2013 bidrar UiB EIA med opptil 6 mill i arealendringer for SFF'ene  


For å kunne ivareta våre forpliktelser overfor SFFene har fakultetet redusert kraftig på antall åpne 
utlysninger i postdoktor- og stipendiatstillinger, samtidig som vi har flere stillinger på grunn av 
forpliktelser. Nå i høst lyser fakultetet fortsatt ut under halvparten av antall stillinger som i snitt er 
lyst ut de siste 4 årene. Dette er svært bekymringsfullt med tanke på rekrutteringen framover. 


Figur 1 MOF åpne utlysninger rekrutteringsstillinger grunnbevilgning, 2011-2014. 


 
 
Risa II – fakultetets basisfinansiering og oppgaver 
I tidligere utvalg ved UiB, som Risa-I-utvalget og Reed-utvalget, er det synliggjort at fakultetets 
finansiering er mindre enn hva oppgaver, studieplasser, kostnadsstruktur og resultater skulle tilsi. 
Ved UiB er det gjort tilpasninger i budsjettrammene til flere fakulteter de siste årene med henvisning 
til Risa-utvalgets rapport. Til tross for dokumentert underfinansiering er Det medisinsk-odontologiske 
fakultet ikke styrket. Tvert i mot har fakultetet både fått rammekutt og budsjettreduksjoner ved 
endringer i UiBs budsjettmodell som differensiering av rekrutteringsstillinger, BOA-kutt, bortfall av 
bidrag til eksternt finansierte prosjekt m.m.  
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Vi ser fram til at fakultetet styrkes i henhold til de oppgaver som ligger til grunn for vår virksomhet og 
imøteser Risa-II utvalgets rapport. 


i) Tiltak innenfor egen budsjettramme  
Fakultetet sine forskningsområder og utdanningsfelt har mange samfunnsutfordringer og reformer 
som; Stortingsmelding om utdanning for velferd, norsk veikart for forskningsinfrastruktur, strategiske 
satsingsområder innen ulike forskningsfinansieringskilder og ikke minst samhandlingsreformen. Disse 
samfunnsutfordringene har lagt rammer for videreføring av fakultetets strategi for 2014-2016 med 
tilhørende toårige handlingsplaner som operasjonaliserer strategien. 


Forskerutdanning  
MOF har en omfattende forskerutdanningsaktivitet, med rundt 500 kandidater tatt opp i ph.d-
programmet. I fjor disputerte 115 kandidater, og hittil i år har over 70 kandidater levert inn sin 
avhandling. Gjennomføringsgraden i ph.d løpet er god, med netto gjennomstrømningstid på rundt 
3,5 år de siste år for de kandidatene som UiB har arbeidsgiveransvaret for. I årene framover 
forventer dessverre fakultetet at antallet avlagte doktorgrader vil går ned.  


Fakultetets strategi med åpne stipend vurdert ut fra kvalitet er viktig for å rekruttere gode 
kandidater. Øremerkede stipend sikrer rekruttering innen spesifikke fagområder og benyttes som 
egenandeler i større, prestisjefylte utlysninger av forskningsmidler (SFF, SFI, BFS, Jebsen-sentre, o.l.).  


Fakultetet prioriterer kvalitet i forskerutdanningen, og de siste årene er den faglige ledelsen av 
forskerutdanningen styrket med en egen vitenskapelig ph.d-koordinator (20 %-stilling), vitenskapelig 
forskerlinjeleder (økt stillingsprosent til 100% stilling) og programutvalg for forskerutdanningen. I 
2014 avsluttes to større interne kvalitetsprosjekt for hhv. et samlet program for kvalifisering og 
sertifisering av forskningsveiledere og et annet for utvikling av en bredere kursportefølje ved 
fakultetet.  


Fakultetsledelsen arbeider også videre for å harmonisere betingelsene for forskerutdannings-
kandidater med profesjonsbakgrunn. 


Kvalitet i forskning og forskningsstøtte  
I 2012-2014 har fakultetet iverksatt i tiltak knyttet til omorganiseringen i «Framtidens fakultet», 
oppbygging av felles forskningsinfrastruktur, samtidig som forskningsgruppenes organisering, 
samarbeidsrelasjoner, rekruttering og finansiering er blitt fulgt opp. Det er en ambisjon å øke den 
eksternfinansierte forskningen og stimulere til bedre og flere søknader. Fakultetets ansettelser av 
forskningsrådgivere er et bidrag til dette. For å stimulere til søknadsaktivitet har fakultetet innført en 
ordning med avsetning av midler til videre nettverksbygging når et EU-prosjekt avsluttes, samt en 
differensiert premieringsordning med tilskudd til EU-prosjekter som enten koordineres fra fakultetet 
eller der forskningsmiljøer inngår som partner. 


Kjernefasiliteter- organisering av felles infrastruktur 
Fakultetet viderefører kjernefasiliteter med infrastruktur samlet i en felles drifts- og organisasjons-
modell. Fakultetet har nå etablert syv slike kjernefasiliteter. Brukerbetaling fra forskerne er med på å 
finansiere deler av reinvesteringsbehovet for nytt utstyr. I tillegg er det også helt nødvendig med 
utstyrsmidler fra UiB fellesmidler, eget budsjett og fra andre finansieringskilder for å sikre at vårt 
vitenskapelige utstyr er oppdatert og i forskningsfronten.  
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Fakultetet har tre av UiBs fire FUGE II-plattformer som nå er videreført som egne kjernefasiliteter. 
Fakultetet får et bidrag på vel 4 mill. fra UiB fellesmidler som ivaretar en del av fellesforpliktelsene 
etter FUGE til lønn av fast ansatt teknisk nøkkelpersonell.  Det er likevel behov både for midler til 
stillinger og drift, samt et stort behov for nyinvesteringer for å holde tritt med den teknologiske 
utviklingen på de tidligere nasjonale FUGE II-plattformene. Forskningen som drives med 
utgangspunkt i disse kjernefasilitetene holder svært høy kvalitet med aktivitet bl.a. inn mot SFFene, 
og det er høyt prioritert å videreutvikle disse kjernefasilitetene.  
 
Konkret har fakultet følgende behov for å opprettholde nåværende teknologiske standard ved FUGE 
II-plattformene ut over finansieringen av fast ansatt nøkkelpersonell: 


• 4 mill. til stillinger og drift av plattformene ut over kr 4 mill. til faste forpliktelser i stillinger.  
• Utstyrsinvesteringer på kr 9 mill.  


 
I tillegg til kjernefasiliteter med utgangspunkt i FUGE-plattformene, har fakultetet tidligere bl.a. 
etablert kjernefasiliteter for flowcytometri, metabolomikk, biostatistikk, samt at Dyreavdelingen også 
drives som en felles infrastrukturressurs for hele UiB og eksterne brukere. Flere av disse har behov 
for reinvesteringer i utstyr. 
 
Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ble etablert i 2013 og har i 2014 kommet i full drift. 
Denne kjernefasiliteten er knyttet opp mot igangsettingen av INFRASTRUKTUR-prosjektet «Health 
Registries for Research» som fikk bevilgning fra NFR fra 2014. 
 
Som beskrevet under etableres nå en åttende kjernefasilitet for utprøvingsstudier. Dette kommer 
bl.a. som resultat av økende behov for å kunne kjøre studier på friske frivillige. Det har vært 
gjennomført både et utredningsarbeid og et pilotforsøk som understreker behov og muligheter for 
en slik infrastrukturoppbygging. Utprøvingsenheten for friske frivillige etableres i Overlege 
Danielsens Hus på Årstadvollen. 
 
Det er flere store utlysninger som fakultetet deltar med søknader i, bl.a. Eurobioimaging, EATRIS, 
Infrafrontier, NALMIN og Norscreen. I tillegg deltar fakultetet sammen med blant annet MN-
fakultetet og Helse Bergen på andre nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer for vitenskapelig 
utstyr (bl.a. INFRASTRUKTUR-programmet og i EU-programmet ESFRI). 
 
Det nye odontologibygget med sin utstyrsbevilgning styrker forskningsinfrastrukturen i odontologi og 
tilgrensende fagfelt vesentlig. 
 
Andre forskningssatsninger  
Internasjonalisering og styrking av EU-posisjonering er et sentralt område som fakultetet vektlegger i 
strategien for de kommende år. Fakultetet iverksatte som nevnt over i 2013 en premieringsordning 
som gjør at den enkelte forsker som får EU-prosjekt får direkte driftsstøtte. Fakultetets støtter 
økonomisk faste vitenskapelige ansatte og postdoktorer som vil ha forskningsopphold ved 
samarbeidende institusjon i utlandet.  
 
Fakultetet har fått sitt første ERC Advanced grant, og fakultetsledelsen er svært glad for at det settes 
av midler ved UiB sentralt ved slike store tildelinger. Fakultetet har prioritert å legge ytterligere 
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midler fra egen budsjettramme til ordningen med små driftsmidler for å styrke forskernes tilgang på 
midler til mindre såkornprosjekter med stort potensiale. Fakultetet anser det som viktig å sørge for at 
mindre, men kvalitetsmessig gode, forskningsmiljøer sikres driftsmidler. 
 
Fakultetsledelsen prioriterer å øke forskningsstøtten slik at forskerne får mer profesjonell hjelp i 
søknadsfasen til større internasjonal og nasjonale prosjektutlysninger. I omorganiseringen av 
fakultetet var forskningsrådgivning et prioritert område og det er nå tilsatt forskningsrådgivere som 
skal arbeide tett med forskerne rundt søknader.   


Skolering av yngre forskningsledere prioriteres, og fakultetet vil ta opp kull tre våren 2015 på 
lederprogrammet for yngre forskningsledere. Fakultetet starter også i 2014 et formidlingsprogram 
for yngre fremragende forskere ved hjelp av gave fra stiftelse og egne ressurser. 


Etiske vurderinger og etikk i forskning og undervisning er vektlagt i strategi- og handlingsplanene for 
fakultetet. Global helse, helseprioriteringer, Samhandlingsreformen og alders- og sykehjemsmedisin 
er tematiske forskningsfelt hvor etiske vurdering og forskning vil kunne bidra til å øke forsknings-
kvaliteten og relevans. Alders- og sykehjemsmedisin er et prioritert område inn mot Samhandlings-
reformen og utvikling av framtidige helsetjenester, og fakultetet samarbeider tett med Helse Vest og 
Bergen kommune på dette området. Akuttmedisin er et område hvor fakultetet samarbeider med 
Norsk luftambulanse og Helse Bergen om å øke forskning, kvalitet i undervisningen og formidling.  


Kvalitet i utdanningen 
Handlingsplanene innen utdanningsfeltet gir en nærmere beskrivelse av fakultetets prioriteringer. 
Noen vil få budsjettmessige konsekvenser. 
 
Faglig pedagogisk enhet 
Fakultetsledelsen prioriterer etablering av en pedagogisk utviklingsenhet ved fakultetet som vil 
styrke læringsmiljøet og heve kvaliteten på våre undervisere. Enheten skal arbeide både med de 
enkelte studieprogrammene og med videreutvikling av våre undervisere. Utformingen av et 
medisinsk ferdighetssenter for studenter er en del av fakultetets satsing på bedre pedagogisk 
tilrettelagte undervisningstilbud. Fakultetet samarbeider med Bergen kommune og Helse Bergen, og 
et tettere samarbeid med Det psykologisk fakultet er naturlig. 


Fakultetets pedagogiske enhet skal ha et faglig fellesskap med universitetets sentrale pedagogiske 
satsninger, og skal bidra til å styrke det pedagogiske arbeidet ved hele universitetet som utdannings-
institusjon. Enheten skal inneholde både fagpedagogisk, fagdidaktisk, metodisk og administrativ 
kompetanse, og planlegges utbygget med flere stillinger. Det må bygges opp både pedagogisk og 
teknisk kompetanse, inkludert kompetanse på IT-støttet undervisning og vurdering. 
 
Fakultetsledelsen prioriterer også arbeidet med medisinsk ferdighetssenter som er under planlegging 
i samarbeid med Helse Bergen. Praktiske ferdigheter er en vesentlig del av helseprofesjons-
utdanningene, og dagens krav til utdanningene gjør det nødvendig å etablere egne strukturer for 
dette. 
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Studentenes fysiske læringsmiljø (bygg, lesesalsplasser m.m.) 
Fakultetet arbeider videre for å utvikle et Helse-Campus på Årstadvollen med samlet lokalisering av 
studentarealer i nærheten av helseforetak og tett på fakultetets fagmiljøer. Dette vil bidra til å styrke 
studentenes læringsmiljø. 
 
Implementering av mer studentaktive undervisnings- og læringsformer, med ny studieplan for 
medisinstudiet som det største prosjektet, krever endringer i det fysiske læringsmiljøet. 
Undervisningsrom må i større grad innredes fleksibelt og være egnet for gruppeaktiviteter og 
interaksjon. Endring av innredning / møblering i undervisningsrommene må prioriteres. Dessuten vil 
vi arbeide for tilrettelegging av fellesarealer ved de dediserte undervisningsrommene, med 
sittegrupper for uformelt samarbeid.  
 
Nytt odontologibygg (NOB) og Studenthuset Armauer Hansens Hus (AHH) har gitt en vesentlig 
forbedring av studentenes fysiske læringsmiljø. Fakultetet ønsker også å lage gode pauselokaler og 
studentkontorer i tilknytning til lesesalene i AHH. Dette vil kreve betydelig renovering av 
eksisterende tilbygg (Vaktmesterboligen).  
 
Fakultetet følger sin langsiktige plan for oppgradering av undervisningsrom og koordinerer arbeidet 
som IT- og Eiendomsavdelingen utfører. Det er en god del rehabiliteringskostnader som kommer de 
neste årene for å opprettholde standarden på dagens undervisningslokaler. Også Helse Bergens bygg 
- Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUSP), hvor første byggetrinn skal stå ferdig i 2016, øker 
studentarealer og fakultetet har vært nødt til å øke UiBs tilleggsareal slik at dette rommer dagens 
aktivitet.   
 
Status for studieplanarbeidet i medisin  
Arbeidet med ny studieplan i medisin er nedfelt i fakultetets handlingsplan og bygger på 
strategiplanen. Arbeidet startet i 2012 og fortsettes i 2013 og 2014 frem mot endelige vedtak og 
detaljplanlegging av studiet.  
 
Det planlegges en omlegging av undervisningsformene som medfører behov for økte vitenskapelige 
og administrative ressurser i en overgangsfase. Erfaringer fra læresteder som har gått gjennom 
lignende prosesser og arbeidet frem en helt fornyet studieplan tilsier at behovet for kompetanse og 
ressurser er stort.  
 
Den nye enheten for pedagogisk utvikling vil kreve økte ressurser, se også ovenfor. Dette behovet 
utløses både av utviklingen av universitets- og helsefaglig pedagogikk, og av arbeidet med fornyelse 
og utvikling av studieplanene, som innebærer omlegging av undervisningsformene. Det planlegges 
stillinger med vitenskapelig, pedagogisk og administrativ kompetanse både i plan- og 
gjennomføringsperioden. I en omstillingsfase vil det i tillegg være et betydelig behov for 
kompetanseutviklingstiltak (faculty development), og dette arbeidet bør videreføres permanent 
gjennom pedagogisk enhet.  
 
Det kreves også omstillingsressurser for å utvikle og etablere nye undervisningsmetoder, nye 
undervisningstiltak og nye praktiske kurs. For kommende budsjettår er det planlagt flere prosjekter 
for implementering, hvor det er nødvendig både å hente inn kompetanse og arrangere kurs og 
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samlinger, og det er nødvendig å engasjere et høyere antall eldre studenter som instruktører i en 
overgangsfase. 
 
Internasjonalisering og mobilitet 
Fakultetet har styrket arbeidet med internasjonalt samarbeid også innen undervisning. 
Internasjonalisering er et eget ansvarsområde i alle programutvalg, og det er internasjonale 
kontaktpersoner på alle institutt. Fakultetet har iverksatt ulike tiltak for å styrke målene om økt ut- 
og innveksling med blant annet et eget kvinne-barn semester i medisinstudiet. Det er gledelig med 
en sterk økning i utvekslingsstudenter fra 2012 til 2013. 


Fakultetets faglige koordinatorstilling for internasjonalisering fungerer godt. Semesteret i global 
helse med internasjonalt samarbeid om undervisningen er fortsatt svært ettertraktet av studentene. 


Farmasi og galenisk farmasi 
Samarbeidet mellom MN-fakultetet og vårt fakultet om farmasi fungerer godt. Farmasi er et 
etterspurt studium med god gjennomføring hvor vi ikke har full finansiering. Av særlig strategisk 
betydning for de kommende budsjettår er utviklingen innen faget “Galenisk farmasi” som ut 2014 
kjøpes av University of East Anglia. Styringsgruppen for farmasi har vedtatt å starte oppbyggingen av 
dette området i Bergen slik at undervisning i galenisk farmasi opprettes fra 2015. Det må investeres i 
utstyr til laboratoriefasiliteter og fakultetet fremmer forslag om dette i lag med MN-fakultetet.  


Formidling og samfunnskontakt  
Fakultetets nye handlingsplan for formidling og kommunikasjon arbeider for å styrke fakultetets 
omdømme og merkevare. Fakultetets kommunikasjonsrådgiver og kommunikasjonskonsulent jobber 
sammen med fagmiljøene for å få viktig forskning og informasjon om virksomheten ut i 
offentligheten. Økningen i tallet på positive mediesaker har gjort fakultetet mer synlig, noe som er 
viktig i forhold til å være en god samfunnsaktør.  


Fakultetet arbeider for å synliggjøre utdeling av egne priser som Søren Falchs senior- og juniorpris, 
den årlige Falch-forelesningen og andre forsknings, formidlings- og undervisningspriser. I tillegg er 
det viktig at alle ved fakultetet bidrar til god omtale ved å varsle om aktuelle saker. 


Fakultetet skal iverksette et formidlingsprogram for yngre forskningsledere ved hjelp av gave fra 
stiftelse og egne ressurser. 


Kommunikasjonsrådgiveren holder også kurs for de ansatte og studentene, og gir ofte råd til 
enkeltforskere som trenger det. Målet er å gi flest mulig hjelp til selvhjelp for å bli mer synlig i media 
og delta i den offentlige debatten. Framover vil det bli enda større fokus på de unge forskerne, som 
skal ut og søke eksterne midler og således trenger mer kunnskap om mekanismene i media.    


Fakultetet er også synlig på sosiale medium som Facebook, Twitter, Instagram og blogg. Dette er 
viktig for å nå en større målgruppe, og styrker fakultetet som merkevare og premissleverandør. 


Omstilling og kompetanseutvikling 
Framtidens fakultet ble etablert i 2013 og omorganiseringen skal evalueres i 2015. Færre institutter, 
tettere lederstruktur, administrativ omorganisering og utvikling av tekniske tjenester medfører stort 
behov for kompetanseutvikling.  
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Fakultetsledelsen har fokus på lederutvikling og i Framtidens fakultet er det behov for en styrking av 
dette feltet. Det gjennomføres lederutvikling og fokuseres på fellesskapskultur som en del av 
strategi- og handlingsplanarbeidet. Ledere ved fakultetet deltar på eksterne lederkurs som 
dekanskolen i regi av Universitets- og høyskolerådet (UHR), kurs for yngre ledere (AFF) og andre 
lederkurs.  


Likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering  
I noen fagområder er det marginalt med kvinner i faste vitenskapelige stillinger. 
Rekrutteringsmulighetene er gode med flere kvinnelige studenter i alle studieprogrammene og ph.d-
programmet. Det er også en rekker kvinner som har postdoktor- og forskerstillinger. Utfordringen er 
å få kvinnene kvalifisert til faste vitenskapelige stillinger.  


Andelen medarbeidere fra andre nasjonaliteter gir nye utfordringer og et berikende mangfold for 
miljøene ved fakultet. Fakultetet vil derfor fremme tiltak som kan hjelpe stipendiater, postdoktorer 
og forskere til å integreres i større forskningsmiljø.  


Prioriterte tiltak fra Det medisinsk - odontologiske fakultet; 
- Kvalifiseringsstipend  
- Midler til rollemodeller som professor II-stillinger. 


Fakultetet oppfordrer universitetsledelsen til å evaluere effekten av de ulike tiltakene som er satt i 
verk innenfor feltet likestilling og diskriminering for å se om det er enkelte tiltak som peker seg ut 
som særlig virkningsfulle og dermed kan vektlegges. 


Nye studieplasser – medisin, farmasi og ernæring 
I tidligere innspill har fakultetet vært positiv til økning i antall studieplasser på medisinstudiet. Med 
nåværende rammer på 160 studieplasser, har fakultetet kapasitet til en økning på 10-20 studenter 
før ansatt, areal og annen infrastruktur setter begrensninger. Parallelt utreder fakultetet hvilke 
muligheter som finnes for en større økning i antall studieplasser på medisinstudiet.  


I farmasi har fakultetet 24 studieplasser hvor ingen er fullfinansierte plasser. For å kunne gå over til 
nasjonale normer for 3+2, bachelor + master, i farmasistudiet må full finansiering på plass. Det er 
mulig å ta opp ytterligere 10 studenter på farmasistudiet forutsatt full finansiering. 


Finansieringen av ernæringsstudiene er problematisk på grunn av manglende fullfinansiering. 
Ernæringsstudiene er kostnadskrevende for fakultetet fordi kun 10 av studieplassene er 
fullfinansierte. Vi tar opp 34 bachelorstudenter i ernæring som etter 3 år kan gå over til master i 
klinisk ernæring eller human ernæring. Det er tatt opp til 13 studieplasser på master i klinisk 
ernæring høsten 2014. Det er for tiden få ledige stillinger i dette profesjonsyrket til tross for 
samfunnets store behov for denne kompetansen. Fakultetet vil ha mulighet til ytterligere økning i 
studieplasser, men dette krever fullfinansiering av studieplassene.  


ii) Tiltak utenfor budsjettrammen  
I 2014 måtte fakultetet dekke UiBs egenfinansiering til SFFene, ERC og FUGE av rammekuttet på 1,9% 
som utgjorde nær kr 10 mill. Fakultetet har i tillegg over tid hatt en negativ ressursvekst som har 
gjort at fakultetet har utarbeidet  plan for inndekning av tidligere års underskudd. Det er likevel ikke 
rom for nedbetaling dersom UiBs rammekutt går til å dekke tidligere forventede UiB-bidrag. 


I lys av flere års underfinansiering har fakultetsbudsjettet ikke rom for å dekke behov for 
utstyrsinvesteringer og andre prioriterte tiltak som støtter opp om forskning, utdanning og 
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formidling.  Fakultetet foreslår derfor en del større tiltak utenfor rammen som søkes dekket av 
sentrale avsetninger. 


Tabell 8 Forslag tiltak utenfor rammen 2014  
Foreslåtte tiltak utenfor rammen: Prosjekt Drift Investering Totalt
   Investeringer i infrastruktur - kjernefasiliteter, utstyr 720009 750       19 000       19 750    
   Galenisk farmasi, nødvendig laboratorieutstyr 5 000         5 000      


   Pedagogisk enhet og ferdighetstrening 5 000         5 000      


   Halvårseffekt 9 postdoktorstillinger* 720020 4 220     4 220      
   Halvårseffekt 6 stipendiatstillinger* 720006 2 813     2 813      
Sum forslag utenfor rammen 7 783     29 000       36 783     


Pri 1. Investeringer i infrastruktur – kjernefasiliteter og utstyr  
Fakultetet deltar i flere store infrastruktursøknadsprogrammer hvor det kan bli behov for 
egenandeler i blant annet utstyr dersom søknadene får tilslag. Kjernefasilitetene oppfattes som 
viktige strategiske fortrinn i slike prosesser. Fakultetet har årlige avskrivinger på vel kr 25 mill. som 
også viser at reinvesteringsbehovet er stort for å kunne erstatte eksisterende utstyr. 


Det er i tillegg behov for utstyrsinvesteringer ved FUGE-plattformene. Dette gjelder utskiftninger og 
reinvesteringer av konfokalmikroskop, elektronmikrospisk utstyr og utstyr til optisk imaging ved 
kjernefasiliteten for mikroskopi og imaging (MIC). I tillegg gjør den teknologiske utviklingen og økt 
etterspørsel at det er behov for nytt dypsekvenseringsutstyr ved genomikk-kjernefasiliteteen (GCF). 
Det er helt avgjørende at disse kjernefasilitetene har state-of-the-art utstyr for å kunne være 
konkurransedyktige og fortsatt bety et strategisk fortrinn i store søknadsprosesser f.eks. mot EU og 
den kommende SFF-utlysningen i 2015. Samlet søkes om kr 6 mill. til disse tiltakene. 


Kjernefasiliteten for flowcytometri tilbyr avanserte analyser av enkeltcellefunksjon som har stor 
relevans og utbredelse i blant annet immunologi og kreftforskning. Kjernefasiliteten inngår i en nylig 
etablert nasjonalt nettverk på området, der man har blitt enige om en nasjonal funksjonsfordeling for 
å unngå duplisering av utstyr. I dette inngår også en søknad til årets utlysning i INFRASTRUKTUR-
programmet. Med utgangspunkt i behovet for funksjonelle multiparameteranalyser av enkeltceller 
bl.a. i immunologi og kreftforskning, trengs det midler til innkjøp av et flowcytometer der tradisjonell 
teknologi kan kombineres med massespektrometri (CyTOF). Kostnadene med innkjøp av slikt 
instrument er kr 6,5 mill. 


Fakultetet forvalter Dyreavdelingen på vegne av UiB slik at forskningsmiljøer i regionen har mulighet 
for å kunne drive dyreeksperimentell virksomhet. En rekke fagfelt utover medisinske fag (bl.a., 
marine fag, ernæring, helsefag, farmasi, psykologi, odontologi) benytter i økende grad dyreforsøk 
som en del av den eksperimentelle kunnskapsutviklingen i fagområdet. I tillegg er Dyreavdelingen – 
som nå har europeisk akkreditering – helt sentral i en av fakultetets INFRASTUKTUR-søknader nå i 
2014 – Infrafrontier. Dette er en søknad under ESFRI-paraplyen som koordineres fra Bergen og som 
går på oppbygging av spesialkompetanse og genmodifiserte dyr. I konsortiet inngår også 
forskningsmiljøer fra UiO og NTNU.  


Virksomheten ved Dyreavdelingen kan sammenlignes med UiBs forskningsfartøy hvor UiB dekker 
fartøyleiekostnadene som MN-fakultetet har over en sentral avsetning. Dyreavdelingens virksomhet 
holder til i areal som er nærmere 25 år gamle og det er behov for opprusting av utstyr som 
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hovedprioritet. Fakultetet dekker nå om lag kr 8 mill. til lønn og drift for Dyreavdelingen over egen 
grunnbevilgning og i tillegg kommer årlige faglige prioriterte og nødvendige utstyrsbevilgninger. I 
tillegg dekker forskerne selv aktivitetskostnadene ved virksomheten med brukerbetalinger i 
størrelsesorden kr 3-4 mill. årlig. Vi ber om UiB-finansiering av både drifts- og investeringskostnadene 
for å kunne videreføre virksomheten ved Dyreavdelingen på dagens nivå med åpen tilgang for 
forskere ved UiB.  
 
Det er behov for å etablere en åttende kjernefasilitet for utprøvingsstudier. Dette kommer bl.a. som 
resultat av et økende behov for å kunne kjøre utprøvingsstudier på friske frivillige. Det har vært 
gjennomført både et utredningsarbeid og et pilotforsøk som understreker behov og muligheter til en 
slik infrastrukturoppbygging både opp mot samarbeidende forskningsinstitusjoner og privat industri. 
Utprøvingsenheten for friske frivillige ønskes etablert i Overlege Danielsens Hus på Årstadvollen. Til 
denne etableringen trengs det kr 1,5 mill. i basisutstyr. I tillegg trengs det stillinger med personer 
med spesialkompetanse på utprøvingsstudier. I oppstartsåret er det behov for 50% stilling som 
forskningssykepleier og  50% stilling som bioingeniør. Dette er kostnadsberegnet til kr 0,75 mill.  
Behovet for arealopprustning i Overlege Danielsens Hus er meldt EIA. 


Totalt søker fakultetet om: 
- 6 mill. til utstyr ved FUGE-plattformene MIC og GCF 
- 6,5 mill. til flowcytometer med massespektrometri ved Kjernefasilitet for flow cytometri 
- 2,25 mill. til etablering av Utprøvingsenhet for friske frivillige 
- 5 mill. til reinvestering i eksisterende utstyr 


Ut over dette vil fakultetet prioritere å investere for minimum kr 6 mill. slik at samlede investeringer 
over tid balanserer årlig verditap som synliggjøres ved årlige avskrivinger. 


I tillegg kan det bli aktuelt med egenandeler for nasjonal satsing på infrastruktur for registermiljøet 
som er kommet videre i NFRs søknadsrunde og internasjonal infrastruktur (f.eks. innenfor ESFRI). 


Pri 2. Galenisk farmasi – undervisningsutstyr 
Det er av særlig strategisk betydning for forskning og undervisning i farmasi at faget “Galenisk 
farmasi” bygges opp i Bergen. Det er tilsatt i vitenskapelige stillinger til faget ved MN og MOF slik at 
oppbyggingen av undervisningen kan starte. MN-fakultetet og MOF fremmer felles forslag om 
undervisningsutstyr på kr 5 mill. til helt nødvendige investeringer i laboratoriefasiliteter som tiltak 
utenfor rammen for å kunne gjennomføre undervisningen i Bergen. Utstyret må på plass for at 
undervisningen skal kunne iverksettes. På sikt vil dette også kunne styrke farmasirettet forskning og 
samfunnsrelevansen til utdannede farmasøyter. Stillinger, infrastruktur og andre tiltak i 
oppbyggingen av faget må fakultetene løse i felleskap innenfor egne rammer.  


Pri 3. Pedagogisk enhet og ferdighetstrening  
Fakultetsledelsen etablerer en faglig pedagogisk enhet («Pedagogisk enhet») ved fakultetet. Vi 
prioriterer styrking av det pedagogiske fagmiljøet i medisin og økt læringskvalitet, og ønsker å samle 
tiltak for å bedre pedagogikk og læringsmiljø i en slik enhet. Enheten skal dels arbeide for å heve 
kvaliteten på våre undervisere, og dels arbeide med de enkelte studieprogrammene for stadig å 
bedre læringsformene slik at de best mulig er tilpasset det beskrevne læringsutbyttet. En stilling for 
helsefaglig pedagog er besatt, og fakultetet vil bygge ut enheten videre med vitenskapelig stilling og 
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administrativ kapasitet. I denne ressursen vil fakultetet få på plass kompetanse innen i e-læring og 
digital vurdering. 


Det er allerede i inneværende budsjettår satt av midler til kurs for lærere og veiledere i bistillinger. 
Fakultetet har også etablert et senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten, 
som er i videre utvikling og oppbygging. I dette arbeidet deltar undervisere fra mange av våre fag- og 
undervisningsmiljøer og fra de fleste av våre profesjonsutdanninger. Studenter deltar aktivt i 
utviklingen. Tverrprofesjonell kompetanse er vesentlig i helsevesenet, og er blitt ytterligere 
aktualisert med Samhandlingsreformen. Slik kompetanse ønsker fakultetet skal utgjøre en del av 
Pedagogisk enhet. Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring har en rekke samarbeidspartnere 
utenfor vårt fakultet og utenfor universitetet, som alle deltar med ressurser. Fakultetet vil sette av 
ressurser for å ivareta ledelse og den nødvendige administrative funksjon. Fakultetet har også satt av 
prosjektmidler til det videre arbeidet for å gjøre fagmiljøene konkurransedyktige ved neste 
søknadsrunde for Senter for fremragende utdanning (SFU).  


I tillegg til dette arbeidet, er det også flere prosjekter i gang innen e-læring og ferdighetstrening, og 
fakultetet deltar i et samarbeid med de andre tre medisinske fakultetene i Norge om en nettportal 
for e-læringstilbud. Fakultetet er i gang med å utarbeide ny studieplan for medisinstudiet. Samtidig 
er flere av våre studieplaner under vurdering for fornyelse, og alle studieprogrammer arbeider med å 
revidere vurderingsformene opp mot læringsutbyttebeskrivelser. Fakultetet vil prioritere 
kompetanseheving og de praktiske forutsetningene for aktiviserende undervisning og best mulig 
tilpasset vurdering. 


Trening i praktiske ferdigheter er en viktig komponent i flere av våre studieprogrammer. I 
odontologistudiet utgjør slik trening en stor del av studiet, og det er utviklet gode metoder for 
trening, oppfølging og vurdering av studentene. Praktiske ferdigheter er sentrale også i 
medisinstudiet, og slik trening har dels vært gjennomført i regi av de enkelte emner og institutter, og 
dels ved arbeid i Medisinsk ferdighetssenter. Et nytt medisinsk ferdighetssenter er planlagt for å 
sentralisere og kvalitetssikre mye av dette, og Ferdighetssenteret skal legges faglig til et av de kliniske 
instituttene (Klinisk institutt 2). Senteret vil også knyttes opp mot Pedagogisk enhet ved fakultetet. 
Fakultetet samarbeider med Helse Bergen og Høgskolen i Bergen om dette tiltaket. 


Den faglige planleggingen av Ferdighetssenteret fortsetter. Konkretiseringen av behov er gjort, og 
budsjettet for ombygging, investering og utstyrsbehovet er spesifisert. Til etablering av universitetets 
del av et senter sammen med Helse Bergen er det ut fra budsjett behov for en større investering i 
simulerings- og øvingsutstyr, og det søkes om 5 mill. fra UiB til dette. I tillegg er det nødvendig at 
universitetet bruker ressurser i dette arbeidet i form av arealer. 


Det søkes om 5 mill. til undervisningsutstyr for Medisinsk ferdighetssenter. 


Pri 4. Postdoktor- og stipendiatstillinger   
Fakultetet ber om 6 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i egenandeler til SFFene, stort 
samfunnsmessig behov, god kvalitet i forsknings- og veiledningsmiljøene og et mangfoldig 
rekrutteringsmiljø med mange gode søkere til utlyste rekrutteringsstillinger. Som tidligere nevnt 
binder SFF-tildelingene opp mange av fakultetets eksisterende rekrutteringsstillinger i årene 
framover. 
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Fakultetets ph.d-utdanning kan vise til god statistikk på rask utlysning av nye stillinger, full 
utnyttelsesgrad på tildelte UiB-stillinger, svært høy gjennomføringsevne og god gjennomføringstid på 
3,5 år for kandidater fakultetet har arbeidsgiveransvar for.  


Fakultetet har hatt mange kandidater i forskerutdanningen over mange år og har dermed 
opparbeidet en meget sterk veiledningskompetanse. Det store antall kandidater i 
forskerutdanningen gir en kritisk masse som bidrar sterkt til å heve kvaliteten i veiledningsmiljøene 
og dermed øke kvaliteten på våre avlagte doktorgrader. Gode vurderinger fra NFR-evalueringen og 
en rekke tilslag på større prosjekt som SFF, EU, Advanced grant, NFR, Friforsk, Jebsen-sentra og andre 
viser at kvaliteten i forskningsmiljøene jevnt over er høy.  


Fakultetet har behov for stipendiatstillinger i oppbygging av fagfelt innen eldremedisin, for å 
rekruttere i samsvar med Samhandlingsreformens behov for kompetanse, ernæring, farmasi, 
videreføring av forskningsaktivitet knyttet til den tidligere FUGE-satsingen, utvikling av vitenskapelig 
aktivitet knyttet til kjernefasiliteter og fakultetets styrking av fagfeltet etikk og global helse.  


Fakultetet har de siste årene tatt et stadig større ansvar for ph.d-utdanningen fordi eksterne 
finansieringskilder har foretatt en strategiendring over til å finansiere mer og mer postdoktor- og 
forskerstillinger.  


Vi søker 6 stipendiatstillinger, 2 til områdene nevnt over og 4 frie ut fra kvalitet og relevans.  


Når det gjelder karriereveier etter endt ph.d-utdanning og kvalifiseringsstillinger til faste 
vitenskapelige stillinger er postdoktorstillinger helt avgjørende. Flere postdoktorstillinger bidrar til å 
redusere behovet og dermed omfanget av midlertidighet i andre stillinger. Postdoktorstillinger er 
også et konkurransefortrinn ved rekruttering av internasjonale forskere.  


Det er videre behov for postdoktorstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten innenfor de beste 
fagområdene samt å videreutvikle strategiske satsinger på kjernefasiliteter og translasjonsforskning. 
Tilslag på fakultetets 3 SFF-søknader gjør at en rekke postdoktorstillinger bindes opp i egenandeler. 
Fakultetet har store forventninger til SFFene og stillingene er viktige bidrag til slike store satsinger 
med høy kvalitet. 


For å sikre vitenskapelig og metodologisk spisskompetanse, er det vesentlig at det ved 
kjernefasilitetene drives en kombinasjon av egen forskning og servicetjenester. Fakultetet ønsker 
dermed å knytte en postdoktorstilling til hver kjernefasilitet. Fakultetet bidrar i tillegg med 
egenandeler når forskere får tilslag på større internasjonale og nasjonale konkurranser av høy 
kvalitet med utlysninger som er i prosess (ERC Advanced grant, biostatistikk infrastruktur etc..). 


Det medisinsk-odontologiske fakultetet har i perioden 2010 til 2014 mistet 4 grunnbevilgnings-
finansierte postdoktorstillinger og forholdstallet mellom tildelte postdoktorer og stipendiater er nå 
nede til 15 postdoktorer og 123 stipendiatstillinger. Ved et sammenlignbart fakultet med samme 
størrelse og tilnærmet lik innretning som MN-fakultetet er det 26 postdoktorstillinger og 138 
stipendiatstillinger. Det er behov for relativt sett flere postdoktorstillinger for å sikre karriereveier for 
dyktige kandidater og rekruttering. Vi søker derfor om 9 postdoktorstillinger, hvorav 4 for å sikre 
rekrutteringen til områdene rundt de prioriterte forskningskjernefasilitetene og 5 frie utfra kvalitet 
og relevans. 
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Innstegstillinger er det også et stort behov for ved fakultetet. Slike stillinger gir mulighet for videre 
karrierevei mot en fast professorstilling etter endt postdoktor. Dette virkemiddelet trengs for å 
kunne foreta strategisk langsiktig planlegging i prioriterte fagområder og sikre stabil rekruttering til 
faste vitenskapelige stillinger. 


b) Bygg og bygningsinvesteringer  
Fakultetet har sendt et eget brev til UiBs eiendomsavdeling om arealsaker til budsjett 2015. 


Helse-Campus Årstadvollen 
Det skal utvikles en visjon og en plan for en helsecampus som omfatter tomten som gammelt 
odontologibygg står på, nytt odontologibygg, Overlege Danielsens Hus og tomten foran Alrek.  
 
Fakultetet anser det som viktig at det blir ferdig utredet hvordan en best kan gjøre seg nytte av GOB, 
Årstadveien 17. UiBs leieavtale med Entra for Kalfarveien 31 utløper 2015, og Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister og Uni Helse er planlagt 
flyttet fra lokalene i Kalfarveien 31 til GOB.  Det utredes i tillegg hvilke andre av fakultetets 
fagmiljøer, samt eksterne samarbeidspartnere som kan lokaliseres i GOB.  


• Årstadvollen - nybygg på P-plass foran Alrek 
Fakultetet har tett samarbeid med Det psykologiske fakultet og er kjent med at det er ønskelig med 
økte arealer for klinisk psykologi på campus Haukeland/Årstadvollen. Dette vil kunne gi 
samlokalisering av fagmiljøer og styrking av Det psykologiske fakultetets kjerneområder og 
muligheter for en felles og tidsmessig lokalisering av undervisnings-klinikkene i klinisk psykologi og 
nevropsykologi.  Årstadvoll-området vil da ha en samling av all klinikkvirksomheten som UiB har 
ansvar for, og det kan legges opp til gode, felles parkeringsmuligheter for pasientene. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har behov for arealer som kan gi plass for innovasjons-
virksomhet og inkubatormiljøer. Dette er spesielt aktuelt i forhold til fakultetets SFF-er, andre sterke 
forskningsmiljøer med innovative forskningsideer og for flere SFI-miljø ved UiB.  
 
Registerforskning og forskning på biologiske markører vil være et viktig ekspansjonsfelt for fakultetet 
fremover, og i den forbindelse vil det være behov for at UiB har arealer til sikker oppbevaring i 
biobanker av blodprøver og annet forskningsmateriale. Samlet vil et slikt bygg kunne danne en viktig 
del i etableringen av en forskningspark, der det også kan bli rom for samling av eksternt finansierte 
forskningssentre. 


• Årstadvollen - Overlege Danielsens Hus  
Fakultetet har under etablering en utprøvingsenhet for friske frivillige der det kan gjennomføres 
folkehelsestudier og populasjonsstudier, bl. a. med tilknytning til registre og biobanker. 
Utprøvingsenheten vil være et samarbeidsprosjekt med Helse Bergen etter samme retningslinjer som 
er benyttet ved drift av fakultetets kjernefasiliteter. 
 
Fakultetet setter stor pris på at UiB har bevilget midler (kr 2,8 mill.) til rehabilitering av 
studentlokalene i underetasjen i ODH. Oppgradering av studentlokaler i ODH dekker ikke 
totalbehovet for hele studentgruppen vi har på campus Haukeland/Årstadvollen, og det er behov for 
oppgradering av lokalene i studenthuset Gade (”Gamle Gade”).  
 
UiB har også allokert midler til hensiktsmessige arealer for de to eksisterende sentre for fremragende 
forskning (CCBIO i Sentralblokken og CISMAC i ODH).  Det er viktig at rehabiliteringen i ODH starter så 
snart som mulig. 


18 
 







Bygg for biologiske basalfag (BBB) 
Helsedirektoratet foretar en gjennomgang av legenes spesialistutdanning, der universitetene skal ha 
en mer framtredende rolle enn i dagens spesialistutdanning. Universitetets rolle vil kreve økt areal, 
med et læringssenter for spesialistutdanningen som inkluderer et ferdighets-laboratorium. Det 
planlagte ferdighetssenteret i samarbeid med Helse Bergen vil kun dekke behovet for 
ferdighetstrening i grunnutdanningene våre. Arealer til spesialistutdanningen må derfor planlegges i 
tillegg til dette, og påbygging av BBB peker seg ut som særlig egnet til dette formålet. Det er også 
behov for økt auditoriekapasitet i Haukelandsområdet, dette vil kunne planlegges integrert med 
planene for spesialistutdanningen. 


Armauer Hansens Hus (AHH) 
For at infrastrukturen for studentarbeidsplassene i AHH skal bli fullgod, må den gamle vaktmester-
boligen oppgraderes slik det er prosjektert. Den gamle vaktmesterboligen er planlagt innredet med 
kontorer for studentorganisasjoner. Det vurderes som avgjørende for et helhetlig tilbud til 
studentene på Haukeland å få på plass planene som er skissert for studentorganisasjonene her. 
 
Det et stort behov for å få auditoriet i AHH klargjort for bruk. Fakultetet betalt inn til EIA på dette 
prosjektet og er avhengig av rask fullføring slik at auditoriet kan tas i bruk så snart som mulig. 


Sentralblokken, Stort auditorium 
Fakultetet prioriterer total revidering av stort auditorium i Sentralblokken. Kostnadskalkyle er 
utarbeidet, men finansiering er fortsatt uavklart.  


c) Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivinger 
Fakultetet har i 2014 inntekter til avskrivning på 9 millioner kroner. Det er forsinkelser i investeringer 
i noe større vitenskapelig utstyr. De ordinære investeringene forventes neste år å være på nivå med 
årets investeringer gitt samme tildelinger til fakultetet. Avskrivningene forventes å stige noe neste år. 


Fakultetet ber derfor om avskrivningsinntekter på 10 millioner kroner i budsjettet for 2015. 


d) Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter) 
Det forventes en økning i budsjett for instituttinntekter på grunn av endringer i regnskapsføring av 
eksterne inntekter knyttet til midler mottatt fra Helsedirektoratet og tilhørende pasientinntekter ved 
Odontologisk universitetsklinikk.  


Budsjettet for 2014 er kr 17 mill. Det tilsvarer instituttinntektene for alle instituttene med unntak av 
IKO/OUK. Prognosen for IKO/OUK for 2014 og tilsvarende budsjett for 2015 er kr 31 mill. 


Fakultetet ber derfor om instituttinntekter på 45 millioner kroner for 2015. Vi regner dette som et 
forsiktig anslag for kommende år. 


3. Budsjettforslag 2015 – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
(BOA)  


Forslag til budsjettmålsetninger for ekstern aktivitet øker med 5% fra 2014 og NFR øker mest. 
Hovedårsaken til økningen i forventet NFR-aktivitet er full drift ved alle SFF’ene, mange nye tildelte 
GlobVac-prosjekter og god aktivitet i infrastrukturprosjektet for helseregistre.  Fortsatt utgjør andre 
finansieringskilder enn EU, NFR og oppdrag mer enn 50% av fakultetets BOA. 
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Figur 2 Budsjett 2015 BOA, fordeling på finansieringskilder  


 


54 % av aktiviteten vår er fra andre kilder enn EU, NFR og oppdragsfinansiert forskning. Blant disse 
bidragsyterne har fakultetet mange prosjekt som ikke gir eller gir svært lite dekningsbidrag ut over 
direkte tildelinger til lønn og drift. Dermed har fakultetet et stort egenfinansieringsbidrag til slike 
prosjekter som binder opp midler i grunnbevilgningsøkonomien.  


For å ivareta en felles holdning til avtalefestede nulldekningsbidragskilder setter fakultetet av om lag 
kr 10 mill. årlig til dekning av felleskostnader som bidrag til UiB for fellestjenester og 
husleiekostnader. Fakultetet har i tillegg andre kostnader lokalt til administrasjon, drift, 
leiestedskostnader og annen infrastruktur. Endringene i sammensetningen av finansieringskilder og 
stor økning i satsene for UiBs fellestjenester har redusert fakultetets dekningsbidragsinntekter og økt 
kostnadene for eksterne prosjekt de siste årene.  


a) Bidrag fra Forskningsrådet 
Av midlene mottatt fra forskningsrådet, er det forventet at vi bruker om lag kr 93 mill. kroner neste 
år. Det er en oppgang fra forventet inneværende år på om lag 20%. Hovedårsaken til dette er blant 
annet at vi har under oppstart flere store NFR-prosjekt (infrastruktur, GlobVac) og i tillegg forventes 
det full drift ved de tre SFF’ene. 


Bidrag fra NFR utgjør 38% av den eksternt finansierte virksomheten. 


b) Bidrag fra EU 
Fakultetet har i underkant av 20 aktive EU-prosjekt og det forventes at aktiviteten i 2015 vil bli på 
nivå med det som oppnås inneværende år, om lag 13,7 millioner kroner. Klinisk institutt 2 er det 
instituttet hos oss med størst EU-aktivitet (over halvparten). 
 
Det legges stor vekt på å søke EU-prosjekter ved fakultetet gjennom incentivordninger og støtte fra 
forskningsrådgivere i søknadsprosessen. 
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Bidragene fra EU utgjør 6% av den eksternt finansierte virksomheten. 
 
Tabell 9 BOA, 2014-2015 (tall i 1 000) 


 


c) Statlige etater 
Bidrag fra statelige etater er budsjettert med 43,3 millioner kroner for 2015. Det er mange ulike 
statlige bidragsytere. Av de største kan nevnes Helsedirektoratet som bidrar til 
spesialistutdanningen, dobbeltkompetanseprogrammet og kvalifiseringsprogrammet ved IKO, Norad 
(IGS), Helse Vest ved ulike institutt og NIFES. 
 
Bidragene fra statlige etater utgjør 18% av den eksternt finansierte virksomheten. 


d) Stiftelser, gaver, organisasjoner, gaveforsterkning med mer. 
Det er til sammen budsjettert med vel kr 89 mill. i aktivitet av midler gitt av stiftelser, organisasjoner, 
gavedonasjoner mm. Dette er en nedgang fra 2014 på om lag kr 6 mill. Hovedårsaken til dette at det i 
2014 ble brukt gaveforsterkningsmidler på kr 10 mill. på tiltak som tidligere var forskuttert over 
grunnbevilgningen. Forskningen innen for dette området gjøres med bidrag fra Kreftforeningen, 
Bergen Medisinske forskningsstiftelse, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter og mange flere.  
Gaver og andre bidrag utgjør 36% av den eksternt finansierte virksomheten. 


e) Oppdrag 
Fakultetet har en liten portefølje med oppdragsprosjekt som fortsetter også i 2014, men med noe 
lavere aktivitet. Det er i hovedsak to større prosjekt ved IGS. Budsjettet for 2015 er 6,8 millioner 
kroner. 


Oppdragsprosjektene utgjør nær 3% av de planlagte eksternt finansierte prosjektene i 2015. 
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Budsjett 2015 - Innspill fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til 
Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur 


Vi viser til brev fra Eiendomsavdelingen (EIA), datert 25.06.2014, sak 14/5319, og 


instituttenes innmeldte forslag og prioriteringer til bygningsmessige tiltak for 2015.  


I brev til Universitetsdirektørens kontor, datert 01.11.2013, sak 08/7391, har Det medisinsk-


odontologiske fakultet (MOF) gjort rede for sine arealplaner fram mot 2020. 


 


Større arealendringer og investeringer 


Arealplanen redegjør for kjernebygg og andre arealer, samt fakultetets arealmessige 
utfordringer. I fakultetets planer fram mot 2020 inngår en rekke større arealendringer og 
investeringer. 
 
Helse-Campus Årstadvollen 
UiB-styresak 14/42 skisserer interessante muligheter for området på Årstadvollen for 
perioden 2015-2020. Fakultetet ser fram til at det utvikles en visjon og en plan for en 
helsecampus som omfatter tomten som gammelt odontologibygg står på, nytt 
odontologibygg, Overlege Danielsens Hus og tomten foran Alrek. 
  


 Årstadvollen - Gammelt odontologibygg 
Fakultetet anser det som viktig at det blir ferdig utredet hvordan en best kan gjøre seg nytte 
av GOB, Årstadveien 17. UiBs leieavtale med Entra for Kalfarveien 31 utløper 2015, og 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister 
og Uni Helse er planlagt flyttet fra lokalene i Kalfarveien 31 til GOB.  Det utredes i tillegg 
hvilke andre av fakultetets fagmiljøer, samt eksterne samarbeidspartnere som kan 
lokaliseres i GOB. Det er viktig at arealene tilpasses oppgavene og utnyttes på en 
arealeffektiv måte, slik at et evt. rehabiliteringsprosjekt/nybygg blir vellykket og legger til rette 
for en sunn fremtidig driftsøkonomi.  
 


 Årstadvollen - nybygg på P-plass foran Alrek 
Fakultetet har tett samarbeid med Det psykologiske fakultet og er kjent med at det er 
ønskelig med økte arealer for klinisk psykologi på campus Haukeland/Årstadvollen. Dette vil 
kunne gi samlokalisering av fagmiljøer og styrking av Det psykologiske fakultetets 
kjerneområder og muligheter for en felles og tidsmessig lokalisering av undervisnings-
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klinikkene i klinisk psykologi og nevropsykologi.  Årstadvoll-området vil da ha en samling av 
all klinikkvirksomheten som UiB har ansvar for, og det kan legges opp til gode, felles 
parkeringsmuligheter for pasientene. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har behov for arealer som kan gi plass for innovasjons-
virksomhet og inkubatormiljøer. Dette er spesielt aktuelt i forhold til fakultetets SFF-er, andre 
sterke forskningsmiljøer med innovative forskningsideer og for flere SFI-miljø ved UiB.  
 
Registerforskning og forskning på biologiske markører vil være et viktig ekspansjonsfelt for 
fakultetet fremover, og i den forbindelse vil det være behov for at UiB har arealer til sikker 
oppbevaring i biobanker av blodprøver og annet forskningsmateriale. Samlet vil et slikt bygg 
kunne danne en viktig del i etableringen av en forskningspark, der det også kan bli rom for 
samling av eksternt finansierte forskningssentre. 
 


 Årstadvollen - Overlege Danielsens Hus  
Det er svært positivt at Overlege Danielsens hus (ODH) 4. etasje rehabiliteres og at 
fasaderehabilitering og nytt ventilasjonsanlegg er tatt med som prioriterte tiltak.  
 
Fakultetet har under etablering en utprøvingsenhet for friske frivillige der det kan 
gjennomføres folkehelsestudier og populasjonsstudier, bl. a. med tilknytning til registre og 
biobanker. Utprøvingsenheten vil være et samarbeidsprosjekt sammen med Helse Bergen 
etter samme retningslinjer som er benyttet ved drift av fakultetets kjernefasiliteter. 
 
Utprøvningsenheten har i 2013 som et prøveprosjekt tatt i bruk lokaler i Overlege Danielsens 
Hus og har rapportert at lokalene har fungert bra. Lokalene benyttes av forskere som 
gjennomfører utprøvinger, samtidig som etableringen av en permanent utprøvingsenhet for 
friske friville utredes. Her kan det bli aktuelt med fortsatt plassering i Overlege Danielsens 
Hus eller alternativt i GOB. 
 
Det er utarbeidet en innstilling (juni 2014) over arealtyper, utstyr og personell som det vil 
være nødvendig å ha ved etablering av en permanent utprøvingsenhet – i dette inngår bl.a. 
spesialrom som undersøkelsesrom, treningsrom og mulighet for fysisk tester m.v. Det er 
også nødvendig med parkeringsareal for pasienter/ friske frivillige, jfr. beskrivelse av nybygg 
på P-plass. Det vil f.eks. være behov for en autoklav som stiller krav til ventilasjon (viktig 
forhold mht planlegging av ventilasjon i ODH).  
 
Fakultetet setter stor pris på at UiB har bevilget midler til rehabilitering av studentlokalene i 
underetasjen i ODH. Oppgradering av studentlokaler i ODH dekker ikke totalbehovet for hele 
studentgruppen vi har på campus Haukeland/Årstadvollen, og det er behov for oppgradering 
av lokalene i studenthuset Gade (”Gamle Gade”).  
 
UiB har også allokert midler til hensiktsmessige arealer for de to eksisterende sentre for 
fremragende forskning (CCBIO i Sentralblokken og CISMAC i ODH).  
Det er viktig at rehabiliteringen i ODH starter så snart som mulig. 
 
Bygg for biologiske basalfag (BBB) 
Helsedirektoratet foretar en gjennomgang av legenes spesialistutdanning, der universitetene 
skal ha en mer framtredende rolle enn i dagens spesialistutdanning. Universitetets rolle vil 
kreve økt areal, med et læringssenter for spesialistutdanningen som inkluderer et ferdighets-
laboratorium. Det planlagte ferdighetssenteret i Sentralblokken på Haukeland som sykehuset 
har satt av arealer for, og som planlegges i samarbeid med MOF, vil kun dekke behovet for 
ferdighetstrening i grunnutdanningene våre. Arealer til spesialistutdanningen må derfor 
planlegges i tillegg til dette, og påbygging av BBB peker seg ut som særlig egnet til dette 
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formålet. Det er også behov for økt auditoriekapasitet i Haukelandsområdet, dette vil kunne 
planlegges integrert med planene for spesialistutdanningen. 
 
Fakultetet viser også til innspill til UiBs budsjett 2015, med økt opptak til medisinstudiet på 50 
studieplasser. Det vil være mulig å øke opptaket med 10 studenter i 2014, og øke dette 
videre til 50 i 2015. En økning på 50 studieplasser forutsetter fullt ut finansierte studieplasser, 
og en slik kapasitetsøkning vil kreve oppgradering av bygningsmessig infrastruktur som kan 
realiseres i BB-bygget med to nye etasjer slik det foreligger godkjenning for. 
 


Det er videre betydelig etterspørsel etter farmasøyter. Det medisinsk-odontologiske fakultet 
har i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet studieprogram i farmasi 
med 24 studieplasser. Farmasistudiet ved UiB er i dag svært anerkjent blant både arbeids-
givere og studenter, og studiet har de siste årene hatt den høyeste opptaksgrensen blant 
farmasistudiene i Norge. UiB vil kunne øke utdanningskapasiteten i farmasi med 10 studie-
plasser til totalt 34 studieplasser. Dette forutsetter fullfinansiering av studieplassene og vil 
medføre økt arealbehov som laboratorie- og undervisningsrom. 


 
Armauer Hansens Hus (AHH) 
Fakultetsledelsen og fakultetsadministrasjonen har fått gode lokaler og representative 
møtelokaler i 4. etasje, samt arealer for Regional komite og møtearealer i sidefløyen, 2 
etasje. 
 
Lesesalene og studentarealene som er ferdig rehabilitert har god standard. For at 
infrastrukturen for studentarbeidsplassene i AHH skal bli fullgod, må den gamle vaktmester-
boligen oppgraderes slik det er prosjektert. Den gamle vaktmesterboligen er planlagt 
innredet med kontorer for studentorganisasjoner. Det vurderes som avgjørende for et 
helhetlig tilbud til studentene på Haukeland å få på plass planene som er skissert for 
studentorganisasjonene her. 
 
Det et stort behov for å få auditoriet i AHH klargjort for bruk. Fakultetet har foretatt en 
innbetaling på dette prosjektet, men er avhengig av at prosjektet ferdigstilles slik at auditoriet 
kan tas i bruk så snart som mulig. 
 
Dyrestallen i AHH benyttes i dag til lager, men dette arealet er strategisk viktig for fakultetet. 
 
Trappen fra AHH ned til Haukelandsveien er i en dårlig forfatning og trenger oppussing 
snarest mulig. Fakultetet ber EIA ta opp saken med Helse Bergen. 
 
Barne- og ungdomssenteret (BUSP) 
I første byggetrinn av BUSP er UiBs areal ivaretatt i samsvar med avtaler og plan. Det meste 
av UiB-arealene ved Kvinneklinikken (obstetrikk/gynekologi) vedtatt flyttet til andre 
byggetrinn av BUSP. UiBs auditorium på dagens Kvinneklinikk planlegges ikke flyttet ut av 
dette bygget.  
 
Sentralblokken, Stort auditorium 
Fakultetet prioriterer total revidering av stort auditorium i Sentralblokken. Kostnadskalkyle er 
utarbeidet, men finansiering er fortsatt uavklart. Det er viktig med dialog mellom EIA, IT-
avdelingen, Helse Bergen og fakultetet i saken.   
 
Sandviken sykehus 


Leierettsarealet som Klinisk institutt 1 benytter ved sykehuset trenger oppgradering. Det 


gjelder ventilasjonsanlegg, oppussing og utskifting av takplater med fuktskader, mm.  
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Fakultetet viser til dialog mellom EIA og HMS-seksjonen. Fra HMS-seksjonens rapport 
31.05.2012 som er oversendt EIA oppsummerer slik:  


- Kontorene og grupperom 2108 er preget av varm og tung luft. Den dårlige 
luftkvaliteten var merkbar. 


- Både HMS-senteret ved Helse-Bergen og HMS-seksjonen fra UiB vil råde til en 
installering av et balansert ventilasjonsanlegg ved seksjon for psykiatri, Sandviken. 


- Når det gjelder vegg- og gulvoverflater i ganger og enkelte kontorer bør en oppussing 
vurderes. 


- Fuktskadede takplater på rom 2208 bør skiftes ut. 
 


Fakultetet ber EIA ta saken opp med Helse Bergen med tanke på gjennomføring av 
nødvendige tiltak så snart det er mulig, slik at arbeidsforholdene ved Sandviken sykehus er i 
normalt god stand. 
 
  


Prioritering av bygningsmessige tiltak 


Fakultetet prioriterer følgende tiltak: 


1. Ombygging av laboratoriesal 4B143B (kjemilaboratorium) i BBB, Klinisk institutt 2 og 


Institutt for biomedisin, totalkostnader kr 1.100.000. 


Nå brukes histologisal i BB-bygget til laboratorieundervisning (mikroskopering) i 


mikrobiologi/immunologi og dette er uheldig ut i fra et HMS-perspektiv og kan ikke 


fungere som en varig løsning. 


Saken er også gjort rede for i brev til EIA, datert 03.06.2014, sak 13/59. Ombyggingen 


vil gjelde både inventar og AV-utstyr, og det trengs bistand fra både IT-avdelingen og 


EIA ved revidering av kostnadsoverslag og planlegging. 


 


 BBB er over 10 år. Reinvestering inventar; pulter, stoler bord, Institutt for biomedisin, 


totalkostnader kr 300.000 


 


 Ombygging av 3 grupperom i nytt odontologibygg ved å flytte 3 vegger for å beholde 


grupperom og få 3 nye kontor for tannhelsesekretærer, Institutt for klinisk odontologi, 


totalkostnader kr 1.000.000 


 


 Montering av rullegardiner (sol- og lysskjerming) og utskifting av enkelte stoler i 


undervisningsrom i B- og D-korridoren i 3. etasje i Sentralblokken, totalkostnader kr 


100.000 


 


 Utskifting av stoler og fortrekksgardiner i 12 undersøkelsesbåser i auditorium K-201 i 


1. etasje i Sentralblokken. Kostnadsstørrelse er ukjent. 


 


 Utskifting av ødelagte stoler i auditorium (se vedlagt bilde) i SMU-bygget, 


Haraldsplass diakonale sykehus, Klinisk institutt 1 og 2. Kostnadsstørrelse er ukjent. 


 


 Ombygging av vaskehallen ved innkjøp av ny vaskemaskin, Vivarium, Klinisk institutt 


1. Kostnadsstørrelse ukjent. 


 


 Montering av ledelinjer i korridor og trappegang i 4. etasje, Armauer Hansens Hus, 


totalkostnader inntil kr 25.000 
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 Hydrogensensor for varsling av evt. gasslekkasje fra GC-instrument, 


Laboratoriebygget, Klinisk institutt 2, totalkostnader kr 80.000 


 


 Oppussing av garderobe i Studenthuset Gade. Kostnadsstørrelse ukjent. 


 


 Utbedring av fuktskader og vannlekkasjer i BBB 
I BBB er det vannlekkasjer i fasader, glasstak og tak (parkeringsdekket) over 
dyreavdelingen. I dyreavdelingen svart sone BBB ble det i 2004/2005 oppdaget en 
vannlekkasje i korridoren utenfor akvarierommene mot nødutgangen. Det viste seg at 
det var soppskader i veggen. Den ble revet og skaden utbedret. Noe senere ble det 
oppdaget lekkasje på personalrom i dyreavdelingen. Disse skadene ble og utbedret 
(vegger revet og bygget opp igjen) men lekkasjene kom tilbake. Det er nå kun 
iverksatt noen temporære tiltak på personalrommet (en bøtte er hengt opp i taket for 
å samle opp vann). I 2011 oppstod en ny vannlekkasje utenfor akvarierommene. 
Veggen ble revet, men arbeidet med å bygge opp veggen er enda ikke ferdigstilt. Det 
er og oppdaget vannlekkasje i brukerslusen og på forsommeren 2014 ble det 
oppdaget nye vannlekkasjer i 2 av akvarierommene.  
Vannskader medfører fare for soppvekst i vegg som kan representere helseskade for 
mennesker og dyr. Vi ønsker klarhet i hva som foreligger av planer for endelig å 
utbedre vannskadene i BBB.  


 


For øvrige tiltak, se vedlagte liste. 


 


Flytteprosjekter, samt behov for inventar og utstyr knyttet til dette 


Ved ferdigstilling av 4. etasje i ODH flyttes det internt i bygget, samt at Forskningsgruppe for 


arbeids- og miljømedisin flytter dit fra Kalfarveien 31. Det er sannsynligvis behov for nytt 


inventar i etasjen. 


 


Universell utforming – behov for fysiske tiltak 


I AHH har vi behov for å få montert ledelinje for blind arbeidstaker. Dette er ikke kommet på 


plass ifm rehabiliteringen av bygget. 


Det gjelder hele korridoren i 4. etasje og trappegang ned til lunsjrom i sidefløyen nord i 2. 


etasje. Vi har fått prisoverslag på materialer, men ikke montering. Saken er også gjort rede 


for i brev til EIA, datert 03.06.2014, sak 13/59. Beregnet kostnad er inntil kr 25.000 for 


montering av ledelinjer i AHH. 


 


Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid om areal og bygninger fakultetet disponerer. 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Nina Langeland 


dekan Inger Hjeldnes Senneseth 


 underdirektør 


Vedlegg 


1 Tiltaksliste fra instituttene 


2 Utfylt liste 
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IT-avdelingen 


 


  


  


 


Budsjett 2015 - Innspill vedr. IT-relaterte tiltak - Det medisinsk-
odontologiske fakultet 


 


Det vises til brev fra IT-avdelingen, datert 15.07.2014, vedr. innspill om IT-relaterte tiltak. 


 


Fakultetet har god dialog med IT-avdelingen, og det ble holdt dialogmøte senest den 


07.05.2014.Flere av punktene som ble diskutert på møtet gjengis nedenfor ifm 


budsjettinnspill 2015.  


 


Av større saker vedr auditorier nevnes: 


 Auditorium, Armauer Hansens Hus (AHH) 


Auditoriet er ikke rehabilitert og trenger en full oppgradering mht IT/AV-løsning. Det 
bør her legges opp til samme heldigitale IT/AV-løsning som for stort auditorium. 


Eiendomsavdelingen (EIA) har i mars 2013 utarbeidet priskalkyle (revidert september 


2013) for ombyggingsarbeider i auditoriet. AV-utstyr er estimert til kr 1.125’, men det  


er sannsynligvis behov for et oppdatert prisoverslag på IT/AV-utstyret.  


 


 Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus 


Det er behov for oppgradering av AV-utstyret i auditoriet. EIA har i februar 2013 


utarbeidet et skisseprosjekt med rom- og funksjonsbeskrivelse inkl priskalkyle for 


auditoriet. IT/AV-løsninger er her estimert til kr 1.375’ (heldigital løsning inkl kabling, 


lydanlegg, mikrofoner, projektorer, styringssystem, m.m). 


 


 Auditorium, SMU-bygget, Haraldsplass Diakonale Sykehus  


 Auditorium, Olavssalen, Gamle hovedbygg, Haukeland universitetssykehus 


 Auditorium, Øyeavdelingen, Øyebygget, Haukeland universitetssykehus 


Auditoriene i SMU-bygget, Gamle hovedbygg og Øyebygget har gammelt/defekt AV-


utstyr og Klinisk institutt 1 (K1) melder om prekært behov for nytt utstyr. Det trengs 


UiB-nettverk (kabling), datamaskiner, flatskjermer, projektorer osv i auditoriene. Det 


trengs kostnadsoverslag før oppgraderinger (K1 har i budsjett anslått kr 100’ for 
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oppgradering for hvert av auditoriene, med egenandel kr 20’ per auditorium). Det er 


ønskelig med UiB-IT-brukerstøtte i auditoriene. 


 


 


1) Mobildekning i Armauer Hansens Hus (AHH) 


Siden fakultetsadministrasjonen flyttet inn i rehabilitert AHH i 2013 har det vært dårlig 


mobildekning i bygget. Det gjelder spesielt i 4. etasje for kontorene som vender mot øst og 


hvor det er svært dårlig eller ikke dekning i det hele tatt. Det er viktig for fakultetsledelsen at 


mobildekningen (både Telenor og Netcom) blir bedre. 


 


 


2) IT/AV-utstyr i undervisningsrom 


 Klinisk institutt 2 og Institutt for biomedisin har meldt om behov for ombygging av 
laboratoriesal 4B143B (kjemilaboratorium) i BB-bygget. Nå brukes histologisal i BB-
bygget til laboratorieundervisning (mikroskopering) i mikroskopi/immunologi og dette 
er uheldig ut i fra et HMS-perspektiv og kan ikke fungere som en varig løsning. Det er 
behov for AV-utstyr i laboratoriesal når undervisningen i mikrobiologi flyttes: Mikrofon 
med høyttaleranlegg, datamaskin, skjermer (antall avhengig av størrelse og 
romforhold, kamera til mikroskop koblet til skjermene), overhead med 
videokamera/dokumentkamera for demonstrasjon. AV-utstyr ble i mars 2012 
beregnet å koste kr 550.000, men det er behov for revidert tilbud og gjennomgang av 
foreslått løsning (se vedlegg).   


 


 Ved fremtidig digital eksamen for større studentgrupper ser vi for oss en løsning med 
bærbare datamaskiner som er øremerket for digital eksamen. Det blir da behov for  


45 bærbare datamaskiner (for ¼ kull medisinstudenter). 


 


 I auditoriene B301, B302 og D303 (Birkhaugsalen) i Sentralblokken 3. etasje er det 
behov for lydanlegg og trådløse mikrofoner. Birkhaugsalen brukes bl.a. til disputaser. 


 


 *Auditorium, Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus 


Behov for UiB-datamaskin inkl styringspanel for felles påkobling UiB/HUS-
datamaskin. 


 


 *Auditorium B301 og B302, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus 


Behov for styringspanel for felles påkobling UiB/HUS-datamaskin. 


 


 *Auditorium, Sandviken sykehus 


Behov for UiB-datamaskin inkl styringspanel for felles påkobling UiB/sykehus-
datamaskin. 


 


 *Undervisningsrom «Lungegården», Kalfarveien 31 


Behov for utskifting av datamaskin. 


 


 Utskifting av 20 datamaskiner på studentarbeidsplasser og PC-stuer (i BB-bygget). 


 


*) Disse sakene er etter dialog med IT-avdelingen meldt inn via IssueTracker våren 2014  


   (referanse, sak 14/4121 – innspill til undervisningsrom). 
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3) Fast nettverk 


Ved opprusting av enkelte auditorier er det nødvendig med opplegg for UiB-nettverk 


(kabling). Se punkter ovenfor. 


 


4) Trådløst nettverk 


I den nye sidefløyen i AHH 2. etasje er det to møterom og REK Vest sin administrasjon.  


Vi ønsker dekning for «Eduroam» i den nye sidefløyen. 


 


5) Lagring og servertjenester 


UiB har behov for en sikker forskningsserver for sensitive data. Behovet er blitt utdypet og 


konkretisert av en arbeidsgruppe som leverte sin innstilling til universitetsledelsen våren 


2014 (referanse 2013/994). IT-avdelingen må ha budsjettmessig dekning for utvikling og drift 


av et slikt basissystem for alle forskere ved UiB. 


 


Forskere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vil ha behov for en forskningsserver med 


betydelig regnekraft og lagringskapasitet. Fakultetets kjernefasilitet for biostatistikk og 


dataanalyse (BIOS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) har gjennom en 


utstyrsbevilgning fått et spesielt ansvar for å ruste opp analysekapasiteten for fakultetets 


forskere.  Fakultetet vil samarbeide med IT-avdelingen om en slik opprustning basert på IT-


avdelingens satsing på en sikker forskningsserver. Satsingen knyttes til og kommer i tillegg til 


IT-avdelingens egen satsing på systemet for sikker forskningsserver og skal sikre at 


fakultetets forskere har tilstrekkelig regnekraft og lagringskapasitet for genetisk og 


registerbasert forskning. Satsingen må også sees i sammenheng med at UiB/fakultetet er 


blitt vertskap for en nasjonal forskningsinfrastruktur for helseregisterforskning. 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


 


Nina Langeland 


dekan Inger H. Senneseth 


 underdirektør 


 


 


Vedlegg 





		Sak 63-14 Budsjettforslag 2015

		Vedlegg 1 Budsjettforslag 2015 MOF

		Vedlegg 2 Budsjett 2015 - Innspill til EIA

		Vedlegg 3 Budsjett 2015 - Innspill til IT avd








UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Tirsdag 17. juni 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 
     
Gruppe B  Stipendiat Helene Bustad Johannessen 
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D   Student Eivind Valestrand  
   


 
Eksternt medlem  Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF (vara)   
 
 
Meldt forfall:    Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A) 


Professor Trond Riise (vara, Gruppe A) 
Professor Thorkild Tylleskär (vara, Gruppe A)   


 Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara, Gruppe A)  
Professor Frits Alan Thorsen (vara Gruppe A)  
Student Stian Sunde Lyngholm (Gruppe D)  


  Student Thomas Olsen (vara, Gruppe D) 
    Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF 
 
***************************************************************************** 
 
Visedekan Professor Arne Tjølsen  
 
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard  


Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 52/14) 
Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  


 
 
  







I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 47/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Utdelt på møtet:  
- Universitetsstyresak 40/14  
- Økonomirapport pr. mai 2014 
- Valgprotokoll – fakultetsstyrevalg - Gruppe B 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.  
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 


Sak 48/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 21.05.2014   
Protokollen ble godkjent.  
Eksternt varamedlem Alf Henrik Andreassen deltok ikke i godkjenning av 
protokollen. 


 
Sak 49/14 Feriefullmakt sommer 2014 
 Saksforelegg av 28.05.2014 (ePhorte 13/8876)  
  
 Vedtak:  


1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan 
utsettes til fakultetsstyremøtet i september, og saker som normalt 
behandles i tilsettingsrådet. 


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


 
Sak 50/14 Økonomirapport pr. april 2014  


 Saksforelegg av 06.06.2014 (ePhorte 13/7076)   
 
Vedtak:   
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2014 til etterretning og imøteser en 
skriftlig oversikt over årsverksutvikling i september.  


 
Sak 51/14:  Budsjett og budsjettprosess 2015 
  Saksforelegg av 08.06.2014 (ePhorte14/5423) 
 
 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.  
 
Sak 52/14 Utlysing - Professor/førsteamanuensis (100 %) i farmakologi (farmasi) - 


Klinisk institutt 2     
 Saksforelegg av 03.06.2014 (ePhorte 14/5700)  
 
 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. 
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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 (ePhorte 14/5139)    
 
 Vedtak:     
  Unntatt offentlighet.  
 
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 (ePhorte 13/10591)     
 
 Vedtak:   


 Unntatt offentlighet.  
   
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 (ePhorte 13/9849) 
 
 Vedtak:    
  Unntatt offentlighet.  


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


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. 
 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat fra komitémøte i REK vest, 08.05.2014 
• Dekanen understreket viktigheten av at styret leser referatene 


fra REK Vest via den vedlagte lenken.  
b) Årshjul fakultetsstyret vår 2014 
c) Handlingsplaner til strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet 


(ePhorte 14/5973) 
d) Statusrapport – insentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen 


(muntlig orientering)  
• Den nedsatte arbeidsgruppen jobber fremdeles med vurdering 


av belønningsordning for å fremme kvalitet i utdanningen, og 
hvilken type premiering som skal benyttes. Rapport vil bli 
fremlagt for styret til høsten.  


e) Fakultetets priser - utdelt 5. juni på fakultetsdagen 
f) Dekanen orienterte: 


• Valgprotokoll – Fakultetsstyrevalg – Gruppe B ble lagt frem for 
styret.  


• I forbindelse med dekanens sommerfullmakt:  
a. Utlysning av stipendiatstillinger må gjøres før neste 


fakultetsstyremøte, og det vil bli presisert i 
utlysningsteksten hvor lenge man kan stå i 
stipendiatstillingen etter at man har disputert.  


b. Det arbeides med muligheten for å utlyse 3-årige 
stipendiatstillinger for forskerlinjestudenter. 


c. Per Bakke (Klinisk institutt 2) har søkt permisjon inntil 
videre fra stillingen som instituttleder. Han fortsetter i sin 
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stilling som professor ved instituttet. Eystein Husebye er 
konstituert i stillingen inntil videre.  


 
 Styret tok sakene til orientering.  
 
IV   EVENTUELT  
  Intet. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl.15.10.  
 
 
17.06.2014/raho   
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		UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE






Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 66/14 


Sak nr.:  2014/5702  Møte: 17.09.2014 


 
 
 
 
Utlysing - Instituttleiar (mellombels stilling) ved Klinisk institutt 2 
 
 
I universitetsstyret sak 09/73c vart professor Per Bakke tilsett som instituttleiar ved 
Institutt for indremedisin for ein åremålsperiode på fire år frå hausten 2010, vår ref. 
09/9000. Åremålsperioden gjekk ut 31.8.2014 og ein ønskjer å lyse ut stillinga for ein 
ny fireårig åremålsperiode. Utlysinga vil etter samanslåinga av institutta ved 
fakultetet, høyre til Klinisk institutt 2. 
 
Professor Eystein Sverre Husebye er konstituert som mellombels instituttleiar ved K2 
til 31.12.2014. 
 
Ifølgje §3 i «Reglar for fakultetsorganene», fastsett av universitetsstyret 18.6.2009, er 
det fakultetsstyret som handsamar utlysing og tilsetjing av instituttleiar.  
 
 


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


åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Klinisk institutt 2. Stillinga er ei 
100 % stilling for ein periode på fire år. 


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


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fung. fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
Seksjonsleiar rekruttering 


 
 
05.09.2014 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Utlysingstekst norsk og engelsk 
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INSTITUTTLEIAR – DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE 
FAKULTET  
 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det ledig ei fagleg spanande og 
utfordrande åremålsstilling (4 år) som instituttleiar ved Klinisk institutt 2. 
 
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 250 tilsette, og eit budsjett på om lag 120 mill. Det 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 innan medisin, mastergrads- og 
doktorgradsutdanning. 
 
 
 
Dei viktigaste oppgåvene til instituttleiar er følgjande:  


• utøve leiarskap i tråd med fakultetet sin strategi, leggje til rette for og stimulere 
til gode forskingsmiljø og høg kvalitet i utdanningane, dertil å inspirere og 
motivere tilsette og studentar til fagleg utvikling  


• bidra til fakultetet sine strategiar og sørgje for at instituttet har oppdaterte 
strategiar for instituttet si verksemd og sørgje for at ressursar ved instituttet 
vert nytta i samsvar med desse  


• sørgje for veleigna teknisk-administrative tenester og for effektiv drift av 
verksemda  


• yte sitt til at instituttet har tilstrekkelege budsjettmessige økonomiske rammer, 
og leggje til rette for å auke verksemda som er basert på tilskot og finansiering 
av oppdrag, i tillegg til å sikre fullfinansiering av denne verksemda  


• fremje eksternt og internt samarbeid  


• utøve personalansvar for tilsette ved instituttet, ta i bruk relevante 
leiingsverkty, og ha ansvar for resultat innan utdanning, forsking, 
forskarutdanning, økonomistyring, administrasjon og formidling  


• arbeide målretta for ein betra kjønnsbalanse i dei vitskaplege stillingane ved 
instituttet  


 
 
 
Vi søkjer instituttleiar som:  


• har erfaring med å leie fagleg verksemd innan universitetssektoren og som 
kan vise til oppnådde resultat  







• er internasjonalt framståande forskar med relevant professorkompetanse  


• har gode evner til kommunikasjon, dertil evne til å skape tillit og byggje 
nettverk internt og eksternt  


• har god innsikt i kunnskapsorganisasjonar og dei krav som vert stilt til 
administrative tenester og god økonomistyring  


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


 
Det er eit ynskje at leiarskapet vert kombinert med eigen forskingsaktivitet. 
Universitetet i Bergen, og Det medisinsk-odontologiske fakultet kan tilby eit 
konkurransedyktig fagmiljø og ein infrastruktur og utstyrspark, som er i internasjonal 
klasse. Vi legg til rette for instituttleiar sin forskingsaktivitet og leiarutvikling. Eit nært 
samarbeid med helseføretaka og primærhelsetenesta er av stor verdi for vår 
forskings- og undervisningsaktivitet.  
 
 
Instituttleiar rapporterer til dekanus og inngår i fakultetet si leiargruppe.  
Informasjon om instituttet kan du finne på Universitetet i Bergen sin eksternweb: 
http://www.uib.no/mofa 
 
Løn etter gjeldande tariffavtale i lønssteg 88-91 (kode 1475),  
p.t. bruttoløn kr. 972 700-1038 800. 2 % trekk av løna til Statens pensjonskasse 
(inntil 12 G).  
 
Kvinner vert oppmoda særskilt til å søkje stillingane. Dersom fleire søkjarar vert 
vurdert å ha tilnærma like kvalifikasjonar, vert avgjerda om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for tekniske og administrative stillingar nytta.  
 
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for 
stillinga.  
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om 
ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 
søkjaren varslast om dette.  
 


Interesserte kan kontakte dekan Nina Langeland, telefon 55 58 20 87/416 16 450, e-
post Nina.Langeland@mofa.uib.no. 


Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
Send søknad og CV via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 
 
Legg ved: 
●  CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste med informasjon om kvar desse er publiserte 
 



http://www.uib.no/mofa

mailto:Nina.Langeland@mofa.uib.no





 
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen for ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all 
informasjon er lagt inn innan fristen. 
 
 
Søknadsfrist:  







 
HEAD OF DEPARTMENT – FACULTY OF MEDICINE AND 
DENTISTRY 
 
At The Faculty of Medicine and Dentistry a position as Head of Department is vacant 
at Department of Clinical Science. The position is temporary for a period of four (4) 
years. 


Department of Clinical Science is one of two medical and clinical departments at 
the Faculty. The professional portfolio is comprehensive and includes several of the 
medical specialties. The department has around 250 employees and a budget of 
around 120 million NOK. It is located on the campus at Haukeland University Hospital 
and has a close collaboration with this institution.  


Department of Clinical Science aims to conduct research, guidance and teaching at a 
high international level. The department has important tasks in the training in 
medicine, master degree programs, and PhD education. 


 
Main work areas:  


• Management in accordance with the Faculty’s strategy, facilitate and stimulate 
good research environments and high quality education, thus inspiring and 
motivating employees and students in terms of their professional development.  


• Contribute to the Faculty’s strategies and ensure updated strategies at a 
department level and make sure that resources at the department are used in 
accordance with these.  


• Make sure that the department has a sufficient economic framework in terms 
of budget and facilitate an increase in the activities that are based on additions 
and the financing of assignments, in addition to ensuring full financing of this 
activity and promote collaborations both externally and internally  


• Be responsible for human resources for employees at the department, make 
use of relevant management tools and be in charge of results within the fields 
of education, research, researcher training, financial management, 
administration and communication.   


• Work purposefully towards a better gender balance in the scientific positions at 
the department  


 
 
The head of department reports to the dean and is part of the Faculty’s management 
group. Information on the department may be obtained from the websites of the 
University of Bergen: http://www.uib.no/mofa    
 
 
 
 
 



http://www.uib.no/mofa





We are seeking someone who: 
• Is experienced when it comes to the management of professional activity 


within the university sector and who has achieved results to show for.  


• Is renowned internationally as an excellent researcher with relevant professor 
competence  


• Has good communication skills and thus the ability to create trust and build 
networks both on an internal and external level.  


• Is insightful when it comes to organisations concerned with knowledge and the 
relevant criteria that must be fulfilled in terms of administrative services and 
good financial management.  


• Has a motivating and including management style characterized by 
collaboration, contribution and dialogue.  
 


 
It is requested that the management is combined with own research activity. The 
University of Bergen and the Faculty of Medicine and Dentistry can offer a 
competitive academic environment and an infrastructure and a collection of 
equipment that holds international standards. We will facilitate the research activities 
and management development of the successful candidate. A close collaboration 
with the Health enterprise and the Primary health service is of great value to our 
research- and teaching activities.   
 
Additional information about the position can be obtained by Dean Nina Langeland, 
phone +47 55 58 20 87/416 16 450, e-mail Nina.Langeland@mofa.uib.no. 


 
 
Salary 


Salary will be paid in accordance with level 88-91 NOK 972 700 – 1038 800 (code 
1475) as a professor on the government salary scale. A pension contribution of 2 % 
will be deducted and deposited to the state pension scheme. 


Guidelines 
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. 



mailto:Nina.Langeland@mofa.uib.no





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” 
at this website. 
 
● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and 


other activities 
● scanned copies of your certificates 
● complete list of scholarly works, with information about where these have been 


published 
 
The applications with attachments are sent electronically to the evaluation committee. 


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


Closing date for applications: 


 





		Sak 66-14 Utlysing - Instituttleiar (mellombels stilling) ved Klinisk institutt 2

		Forslag til vedtak



		Sak 66-14 Vedlegg 1 - Utlysingstekst norsk

		Sak 66-14 Vedlegg 2 - Utlysingstekst engelsk






UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET 


 
Tirsdag 24. juni 2014 kl. 13.43 


ble fakultetsstyresak sendt til behandling på sirkulasjon per e-post  
med frist til tirsdag 1. juli 2014 kl.15.00 


 
 


***************************************************************************** 
 
Saken ble behandlet av: 
 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder)    
    Professor Gunnar Mellgren  


Professor Eyvind Rødahl  
Professor Helga Birgitte Salvesen 


     
Gruppe B  Stipendiat Helene Bustad Johannessen 
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D    Student Eivind Valestrand  


Student Stian Sunde Lyngholm  
 
   


 
Eksternt medlem  Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF (vara)   
 
 
Meldt forfall:    Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF 
 
***************************************************************************** 
 
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Astrid Johanne Bårdgard  


Seksjonsleder rekruttering Marianne Bø Larsen  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  


 
 
  







I   VEDTAKSSAK 
 
   
Sak 56/14 Utlystning – Vikariater som førsteamanuensis (2 x 20 % og 1 x 30 %) i 


medisin (patologi) ved Klinisk institutt 1 
 Saksforelegg av 23.06.2014 (ePhorte 14/731) 


Ved en inkurie er saken benevnt som styresak 55/14 i saksforelegget.  
 
 Vedtak:    


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget 
om utlysning og stillingsomtale for de to vikariatene som 
førsteamanuensis (20 %) i medisin (patologi) og det ene vikariatet som 
førsteamanuensis (30 %) i medisin (patologi).  


2. Det forutsettes at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for 
vikariatet for Johannessen innenfor egen budsjettramme. Det 
forutsettes også at vikariatene for Akslen er fullfinansiert av bidragsyter 
inkludert dekningsbidrag i samsvar med fakultetets vedtak.  


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


 
 
 
 
01.07.2014/raho   
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		UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET






 


UNIVERSITETET I BERGEN 


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


Sak nr. 14/244  Møte: 17.09.2014 


 
 
 
 


II  Fullmaktssaker: 
 


A) Tilsettingsråd/sommerfullmaktssaker  
 


B) Fakultetsstyresaker tatt på sommerfullmakt  
 


C) Dr. grader 
 


 
 


09.09.2014/raho  







1 


 


Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 17. september 2014 


 
Sak 95/14  
Tilsetting utan utlysing – mellombels forskar (100 %) i 6 månader, deretter 3, 5 år ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2014/5428 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 96/14  
Tilsetting utan utlysing – mellombels postdoktor (100 %) i 6 månader, deretter 3,5 år 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2014/6014 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 97/14  
Utlysning – midlertidig forskar (100 %) i 1 år og 2 måneder, ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert NFR 
 
2014/5200 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
midlertidig stilling som forsker for en periode på 1 år og 2 måneder.  
Stillinga er knytt til prosjektet ”Targeting invasive and angiogenic mechanisms” og 
finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR).  


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekst fra Institutt for biomedisin. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende standard for 


utlysning. 
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Sak 98/14  
Tilsetting - midlertidig postdoktor (100 %) i 2 år og 7 måneder ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert 
 
2013/12709 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 99/14  
Tilsetting - midlertidig postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2014/1607 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 100/14  
Utlysning – midlertidig førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i 4 år ved 
Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Førde sentralsjukehus 
 
2014/6273 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for midlertidig bistilling 
førsteamanuensis/universitetslektor (20 %) i medisin ved Klinisk institutt 1. 
Stillingen er for en periode på 4 år og er knyttet til hovedstilling ved Førde 
sentralsykehus, med arbeidssted ved dette sykehuset. 


2. En forutsetter at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor 
egen budsjettramme. 


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


Sak 101/14  
Tilsetting – midlertidig postdoktor (100 %) i 3 år ved SFF CCBIO ved Klinisk institutt 1, 
(eksternt finansiert) 
2014/3178 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 102/14  
Utlysning – midlertidig postdoktor (100 %) i 4 år ved Institutt for biomedisin 
 
2014/6418 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor for en periode på fire (4) år ved Institutt for biomedisin.  







3 


 


Stillingen er knyttet til ”Kristian Gerhard Jebsen Senter for Hjernekreft”, finansiert av  
Det medisinsk-odontologiske fakultet.  


 
2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster frå Institutt for biomedisin.  


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


utlysning 
 
 
Sak 103/14  
Tilsetting - midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (nefrologi) i 4 år 
ved Klinisk institutt 1 - sommerfullmaktssak 
 
2013/7992 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 104/14  
Endring av stillingstittel frå postdoktor til forskar ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2014/6014 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 105/14  
Utlysning – midlertidig forsker (100 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – 
sommerfullmaktssak 
 
2014/6597 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som forsker for en periode på et (1) år ved Klinisk institutt 2. Stillingen er 
knyttet til prosjektet "A stem cell differentiation approach to study development of 
diabetes and pancreatic disease", finansiert av Bergens Forskningsstiftelse. 


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


utlysning 
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Sak 106/14  
Endring av stillingsandel - stipendiat ved Klinisk institutt 1 - sommerfullmaktssak 
 
2014/1655 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 107/14  
Tilsetting – midlertidig postdoktor (100 %) i 2 år ved SFF CCBIO, Klinisk institutt 1 - 
sommerfullmaktssak 
 
2014/3528 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 110/14  
Utlysning – midlertidig førsteamanuensis (20 %) i odontologi (oral kirurgi og oral 
medisin) i 4 år ved Institutt for klinisk odontologi – sommerfullmaktssak 
 
2014/7136 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 
midlertidig 20 % bistilling som førsteamanuensis i odontologi (oral kirurgi og oral 
medisin). Bistillingen er kombinert med hovedstilling ved Kjevekirurgisk avdeling, 
Haukeland universitetssykehus. Stillingen er finansiert via annuum  


 
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i utlysningsteksten i samsvar for gjeldende 


standard for utlysning.  
 
 
Sak 111/14  
Tilsetting – midlertidig spesialistkandidat (2 x 100 % åremålsstillinger) i oral kirurgi og 
oral medisin i 5 år ved Institutt for klinisk odontologi – sommerfullmaktssak 
 
2014/4111 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 112/14  
Tilsetting – midlertidig postdoktor (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 – 
sommerfullmaktssak 
 
2014/13011 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 113/14  
Utlysning – midlertidig forsker (100 %) ved Klinisk institutt 2 – sommerfullmaktssak 
2014/7349 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som forsker for en periode fra 1. oktober 2014 og ut 2015, med mulighet til 
forlengelse. Stillingen er finansiert av Bergen Medisinske Forskningsstiftelse.  
 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekst fra Klinisk institutt 2.  
 


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


 
 
Sak 114/14  
Tilsetting – midlertidig stipendiat (100 %) i 3 år ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers 
CCBIO, Klinisk institutt 1, eksternt finansiert – sommerfullmaktssak 
 
2014/3435 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 115/14 - Utgår   
 
 
Sak 116/14  
Tilsetting – midlertidig professor II (20 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin – 
sommerfullmaktssak 
 
2014/7393 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 117/14  
Reduksjon av postdoktorstilling ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - 
sommerfullmaktssak 
 
2013/301 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å innvilge reduksjon 
av Ann Kristin Knudsens postdoktorstilling til 20 % frå og med 01.09.2014 til og med 
30.08.2015 på bakgrunn av ekstern stilling, med retur til 100 % postdoktorstilling frå 
01.09.2015 og ut tilsetjingsperioden som er til og med 25.06.2016. 


 
 
 
Sak 118/14  
Utlysing – mellombels førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin i 
4 år med arbeidsstad ved Førde sentralsjukehus - sommarfullmaktssak 


2014/6273 


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


mellombels 20 % bistilling som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin med 
arbeidsstad ved Førde sentralsjukehus. Stillinga blir lagt til K1 eller K2 etter kva 
spesialitet den som vert tilsett har. Stillinga er for ein periode på 4 år med høve til 
forlenging, og knytt til hovudstilling ved Førde sentralsjukehus. Stillinga er finansiert 
av annuum. 


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


 
 
Sak 119/14  
Utlysing – mellombels postdoktorstilling (2 stillingar) fellesutlysing haust 2014 – 
sommarfullmaktssak  


2014/7951 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 2 opne 


postdoktorstillingar hausten 2014. Stillingane er bevillingsfinansierte 100 % stillingar 
for ein periode på 3 år med opp til 25 % arbeidsplikt. Start for stillingane er 1. februar 
2015.  


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i teksten i samsvar med gjeldande standard for 
utlysing. 
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Sak 120/14  
Utlysing – mellombels stipendiat (8 stillingar) fellesutlysing haust 2014 - 
sommarfullmaktssak 


2014/7948 


Vedtak: 
3. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 8 


stipendiatstillingar hausten 2014. Stillingane er bevillingsfinansierte 100 % stillingar 
for ein periode på 4 år med 25 % arbeidsplikt. Start for stillingane er 1. februar 2015. 
Tre av stillingane er opne stillingar medan fem av stillingane er øyremerkt kandidatar 
med bakgrunn frå forskarlina ved fakultetet. 


4. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i teksten i samsvar med gjeldande standard for 
utlysing. 


 
 
Sak 121/14  
Utlysing – mellombels stipendiat (100 % i 3 år, UiB finansiert) ved CCBIO med 
arbeidsstad ved Klinisk institutt 1 - sommarfullmaktssak 


2013/4535 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 


mellombels 100 % stilling som stipendiat for ein periode på tre år ved CCBIO. 
Stillinga er finansiert av UiB og har arbeidsstad ved Klinisk institutt 1. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
Sak 122/14  
Utlysning – midlertidig postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert – sommerfullmaktssak 
 
2014/8126 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som postdoktor (100 %) i en periode på tre (3) 
år ved Klinisk institutt 2. Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd (NFR). 
 


2. En forutsetter at Norges forskningsråd fullfinansierer stillingen.   
    


3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning.  
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Sak 123/14  
Tilsetjing – mellombels stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert - sommarfullmaktssak 


2014/4495 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 124/14  
Tilsetting – midlertidig stipendiat (100 %) i tre (3) år ved Institutt for klinisk odontologi, 
eksternt finansiert 
 
2014/3404 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  







B) Fakultetsstyresaker tatt på fullmakt av dekan ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet sommeren 2014. 


 
Sommerfullmaktsak 01/14  


Tilsetting – Førsteamanuensis/universitetslektor (50 % vikariat) i medisin ved Klinisk 
institutt 2 
ePhortenr.: 2014/1842 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
Sommerfullmaktsak 02/14 


Tilsetting – Førsteamanuensis i medisin (helsefaglig pedagogikk) ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Endret stillingsprosent fra 100 % til 60 % 
ePhortenr.: 2013/2026 


Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  


 
Sommerfullmaktssak 03/14 


Permisjon fra midlertidig stilling som førsteamanuensis  
ePhortenr.: 2014/6968 


Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  


 
Sommerfullmaktsak 04/14 


Forlengelse av midlertidig stilling som førsteamanuensis 
ePhortenr.: 2014/6968 


Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  


 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2014 - per 1. september 2014
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder Kommentar


1 Ahmed Israa Abdul Rhman K1 Daniela Elena Costea Anne Chr. Johannessen, Dipak Sapkota
2 Ahmed Samih Mohamed IKO Shaza Idris Hallvard Vindenes, Inge Fristad


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


4 Azeem Waqas K2 Karl Henning Kalland Xisong Ke


5 Aziz Sura Mohanned K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik


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


7 Bader Lucius Immanuel K2 Christian A. Vedeler Clara G. Gjesdal, Sonia Gavasso
8 Bentsen Mariann Haavik K2 Trond Markestad Thomas Halvorsen, Knut Øymar
9 Bischof Katharina K2 Line Bjørge Emmet Mc Cormack, Bjørn Tore Gjertsen


10 Breitve Monica Haraldsen K1 Arvid Rongve Kia Minna J. Hynninen, Kolbjørn Brønnick
11 Chwiszczuk Luiza Jadwiga K1 Arvid Rongve Michaela Gjerstad, Kia Minna J. Hynninen
12 Cortese Marianna K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise
13 el Jellas Khadija K1 Anders Molven Pål Njølstad, Stefan Johansson
14 Erdal Ane IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Dag Årsland
15 Eriksen Maria Steene IBM Clive Bramham Oleksii Nikolaienko


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


17 Forthun Ingeborg IGS Mette C. Tollånes Dag Moster
18 Ghorbani Sadaf IBM Jan Haavik Rune Kleppe
19 Gjerde Janne Lillelid IGS Astrid Blystad Guri Rørtveit
20 Gulla Christine IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Reidun Kjome
21 Gullaksen Stein-Erik K2 Bjørn Tore Gjertsen Jorunn Kirkeleit, Emmet Mc Cormack
22 Gärtner Kristin IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell
23 Ha Quang Trung K2 BT Gjertsen Vibeke Andresen
24 Hailu Alemayehu IGS Bjarne Robberstad Bernt Lindtjørn, Wakgari
25 Hercigonja Matko Zrinka IKO Ellen Berggreen Athanasia Bletsa, Mustafa Sharafeldin
26 Hjelle Anja Myhre IGS Grethe Tell Pawel F. Mielnik
27 Jørstad Melissa Davidsen IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland
28 Klingen Tor Audun K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik
29 Knoop Thomas K1 Rune Oskar Bjørneklett Bjørn Egil Vikse
30 Kolstad Eivind K1 Marte-Helene Bjørk Nils Erik Gilhus
31 Markussen Heidi Øksnes IGS Gerd Karin Natvig Sverre Lehmann, Roy M Nilsen, Elin Dysvik
32 Mjelva Øistein Rønneberg K2 Dennis Nilsen Ottar Kjell Nygård







33 Mukerji Sudeep K1 Nils Erik Gilhus Daniel Lee, Christian Brown
34 Naterstad Ingvill Fjell IGS Jan Magnus Bjordal Jon Joensen, Rodrigo Lopes-Martins
35 Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas


36 Nystad Tone Wikene K2 Bjørg Tilde Svanes Fevang Ove Nord Furnes, Leif I Havelin, Stein Atle Lie
37 Parkar Anagha Prabhakar K1 Eirik Solheim Miraude Adriaensen
38 Pilskog Martin K1 Oddbjørn Straume Christian Beisland, Lars A. Akslen
39 Poduval Deepak B K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
40 Ramnefjell Maria Paula K1 Lars A. Akslen Lars Helgeland
41 Rebnord Eirik Wilberg K2 Eva Ringdal Pedersen Elin Strand, Ottar Nygård


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


43 Røraas Thomas H. IGS Sverre Sandberg Per Hyltoft Petersen, Bård Støve
44 Samdal Gro Beate IGS Eivind Meland Thomas Mildestvedt
45 Shafiee Sahba K2 Emmet Mc Cormack Astrid Olsnes Kittang


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


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


48 Skrunes Rannveig K1 Hans-Peter Marti
Camilla Tøndel, Einar Svarstad, Bjørn Egil 
Vikse


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


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


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


52 Steihaug Ole Martin K2 Anette Hylen Ranhoff Clara Beate Gram Gjesdal
53 Storlid Eline Lundekvam K1 Jan Gunnar Hatlebakk Trygve Hausken, Gülen A. Lied
54 Tandberg Bente Silnes K2 Trond Markestad Atle Moen, Renee Flacking
55 Thortveit Erik Thomas K1 Unn Ljøstad Åse Mygland
56 Tiam Appolinaire IGS Thorkild Tylleskär Laura Guay
57 Tjensvoll Anne Bolette K2 Roald Omdal Stein Tore Nilsen
58 Triebner Kai K2 Francisco G. Real Simon Steinar Hustad
59 Tusubira Deusdedit IBM Karl Johan Tronstad Gro Vatne Røsland


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


61 von Volkmann Hilde Løland K1 Odd Helge Gilja Torunn Fiskerstrand, Kim Nylund
62 Yndestad Synnøve K2 Hans Petter Eikesdal Per Eystein Lønning
63 Aass Terje K2 Ketil Grong Knut Matre, Rune Haaverstad







64 Aasmul Irene IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 3
K1 20
K2 20
IGS 18
IKO 3
Sum 64







Avholdte disputaser 2014- per 1. september 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 Dahl Cecilie IGS Geir Aamodt Anne Johanne Søgaard, Grethe Tell 02.06.14. x
8 PHDMD El Tayeb Sally IGS Graziella Van den Bergh Odd Mørkve, Ivar Heuch, Safa Abdalla 13.06.14. x
9 PHDMD Fromm Annette K1 Ulrike Waje-Andreassen Lars Thomassen 31.01.14. x


10 PHDMD Ghaderi Sara IGS Tone Bjørge Dag Moster 23.01.14. x
11 PHDMD Gilje Bjørnar K2 Rune Smaaland Oddmund Nordgård 20.06.14. x
12 PHDMD Graverholt Birgitte IGS Trond Riise Gro Jamtvedt, Monica N. Wammen 28.02.14. x
13 PHDMD Haugen Arvid Steinar K2 Stig Harthug Monica N. Wammen, Eirik Søfteland 26.08.14.
14 PHDMD Heldal Anne Taraldsen K1 Nils Erik Gilhus Fredrik Romi 28.05.14. x
15 PHDMD Helgeland Erik IBM Anne K. Jonassen Frode Berven, Jan Erik Nordrehaug 21.02.14. x
16 PHDMD Helland Øystein K2 Line Bjørge Bjørn Tore Gjertsen, Emmet McCormack 23.05.14. x
17 PHDMD Heradstveit Bård Einar K1 Jon-Kenneth Heltne Anne Berit Guttormsen 07.03.14. x
18 PHDMD Kadar Thomas K1 Geir Hallan Ove Furnes, Kari Indrekvam 06.03.14. x
19 PHDMD Lunde Åshild IGS Roger Strand Karin Nordin 07.02.14. x
20 PHDMD Løland Kjetil Halvorsen K2 Ottar Nygård Øyvind Bleie, Per Magne Ueland 09.04.14. x
21 PHDMD Mangrud Ok Målfrid K1 Emiel A.M. Jansen Jan Baak 05.06.14. x
22 PHDMD Manhenke Cord Arend K2 Kenneth Dickstein 22.05.14. x
23 PHDMD Mavroconstanti Thegna IBM Jan Haavik Ingeborg Winge 11.04.14. x
24 PHDMD Methlie Pål K2 Kenneth Dickstein 20.06.14. x
25 PHDMD Mikalsen Ingvild Bruun K2 Knut Øymar Thomas Halvorsen 13.06.14. x
26 PHDMD Müller Bernd K1 Ole Bjørn Tysnes Jan Petter Larsen 06.06.14. x
27 PHDMD Myrum Craig Lee IBM Clive Bramham Jonathan Soule 28.03.14. x
28 PHDMD Osman Amani Hamza Ali K1 Anne Chr. Johannessen Daniela Elena Costea 20.02.14. x
29 PHDMD Osman Tarig Al-Hadi K1 Daniela Elene Costea Anne Chr. Johannessen 04.06.14. x
30 PHDMD Rostrup Espen K2 Jan Erik Nordrehaug Rolf K. Berge, Ottar Nygård, Gunnar Mellgren 29.08.14.
31 PHDMD Røsland Gro Vatne IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic, Per E Lønning 24.01.14. x







32 PHDMD Skeie Bente Sandvei K1 Per Øyvind Enger Paal-Henning Pedersen 20.06.14. x
33 PHDMD Sprater Florian K2 Sile Appel Arnt Ove Hovden, Marc Niere 24.04.14. x
34 PHDMD Storli Kristian Eeg K1 Karl Søndenaa Geir Egil Eide 09.05.14. x
35 PHDMD Strøm Gro Elizabeth Ann K2 Bjørn Blomberg Nina Langeland 21.05.14. x
36 PHDMD Sulo Gerhard IGS Grethe Tell Ottar Nygård, Stein Emil Vollset 02.07.14. x
37 PHDMD Sundal Hildegunn IGS Jeanne Boge Karin Anna Petersen 30.05.14. x
38 PHDMD Sviland Randi IGS Målfrid Råheim Kari Martinsen 11.06.14. x
39 PHDMD Tiron Crina Elena IBM James Lorens 20.06.14. x
40 PHDMD Ulvik Øyvind K1 Peder Gjengstø August M. Bakke 14.03.14. x
41 PHDMD Werner Henrica Maria J. K2 Helga Salvesen Jone Trovik 20.05.14. x
42 PHDMD Young Sven K1 Lei Ivar Havelin Geir Hallan, Lars Engesæter, Stein A. Lie 31.01.14. x
43 PHDMD Øksnes Marianne K2 Kristian Løvås Eystein Husebye 06.06.14. x


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 5
K1 14
K2 15
IGS 9
IKO 0
Sum 43





		II Fullmaktssaker - delvis u.off.

		A) Tilsettingsråd - sommerfullmaktssaker - delvis u.off.

		B) Fakultetsstyresaker tatt på sommerfullmakt - off

		C) Dr.grader

		Opptak av kandidater pr. 1. september 2014 

		 Avholdte disputaser og kreerte kandidater per 1. september 2014








Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 
Arkivkode:   Fak.sak: 60/14 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 17.09.2014 


 
 
 
 
FAKULTETSSTYRET 01.08.2014 - 31.07.2015 – NYE STYREMEDLEMMER FRA 
GRUPPE B OG D 
 
Fakultetsstyrets sammensetning – gruppe B og D 
Styrets sammensetning reguleres av «Regler for fakultetsorganene» fastsatt av 
universitetsstyret den 18.06.2009. Dekan er leder av fakultetsstyret med prodekan som 
stedfortreder. Det skal gjennomføres valg hvert år for gruppe B og D til fakultetsstyre og 
instituttråd. Valgene er hjemlet i universitetets valgreglement.  
 
Gruppe  Antall Funksjonsperiode 
Gruppe B Midlertidig tilsatte i undervisnings og 


forskerstilling 
1 + 3 vara 1 år –  


01.08.2014 – 31.07.2015 
Gruppe D Studenter (velges i valgforsamling 


v/MOSU) 
2 + 4 vara 1 år –  


01.08.2014 – 31.07.2015 
 
Det ble gjennomført valg i gruppe B* til fakultetsstyret i perioden 22. – 27.05.2014.  
*) I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer 
og forskere. 
 
Gruppe D (studentene) har gjennomført valg i valgforsamling (§ 7.3 og 8.2 i UiB’s 
valgreglement). 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg 
(MOSU) som er valgforsamlingen og gjennomfører valgmøte.  
 
I perioden 01.08.2014 – 31.07.2015 er gruppe B og D representert i fakultetsstyret 
ved: 
 
Medlemmer      Varamedlemmer 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte: 
Margrethe Raspotnig    1. Hilde Marie Engjom 
       2. Kathrin Beyer 


3. Simon Erling Nitter Dankel 
 
Studenter:      Personlige varamedlemmer 
Sarah Furevik (farmasi)    Angharad le Moullec (farmasi)  
Eivind Valestrand (medisin)   Anders Refsum (medisin) 
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Styrehonorar 
Etter innarbeidet praksis gis det godtgjørelse til studentene for de fakultetsstyre-
møtene de deltar på. Godtgjørelsen er per time etter statens lønnstabell C, ltr. 19. 
Det gis ikke styrehonorar til styremedlemmer i gruppe A, B og C, og eksternt 
styremedlem.  
 
Instituttrådene 
Institutt for biomedisin og Institutt for klinisk odontologi gjennomførte elektroniske 
valg for gruppe B i perioden 08. - 13.05.2014. Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 gjennomførte valgene i 
valgforsamling (med instituttrådene som valgforsamling). 
Studentrepresentanter til instituttrådene ble valgt med MOSU som valgforsamling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret tar valgene i gruppe B og D til orientering. 
 


 
Vedlegg: 


- Vedlegg 1: Valgprotokoll – valg gruppe B til fakultetsstyret 
- Vedlegg 2: Sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd 2014-15 


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fungerende fakultetsdirektør 
        Gjert Bakkevold 
        Rådgiver/sekretær valgstyret 
 
05.09.2014/GJB  
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Sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) for perioden august 2014 – juli 2015 


 
Faste medlemmer 


GRUPPE MOF IBM IKO K1 K2 IGS 
Leder Nina Langeland Rolf Reed  Anne N Åstrøm Nils Erik Gilhus Eystein Husebye Rolv Terje Lie 
Gruppe A Inge Fristad (perm) Stein O Døskeland Kristin Klock Anders Molven Gunnar Mellgren Astrid Blystad 
 Helga B Salvesen Marion K Gullberg Trond Inge Berge Eyvind Rødahl Henning Lygre Målfrid Råheim 
 Eyvind Rødahl Linda Elin B Stuhr Nils Roar Gjerdet Christina Brudvik Silke Appel Bjarne Robberstad 
 Gunnar Mellgren Karl Johan Tronstad Marit Øilo   Bernt Lindtjørn 
   Ingrid Slinde    
Gruppe B Margrethe 


Raspotnig 
Lars Skjærven Ferda Gulcan Tilo Wolf Eichler Kurt Hanevik Øystein Ariansen 


Haaland 
Gruppe C Janne Molnes Sissel Vik Berge Anita H Samuelsen May Britt Kalvenes Marianne Enger Kjell Rune Sæle 
Gruppe D Sarah Furevik 


(farmasi) 
Umael Khan 
(medisin) 


Wubalem Kassahun 
(tannlege) 


Synnøve Næss 
(ernæring) 


Karl Erik Müller 
(medisin) 


Maria Emhjellen 
Paulsen (medisin) 


 Eivind Valestrand 
(medisin) 


Misbah Sabir   
(FMB) 


Regina Aarvik 
(tannlege) 


Torbjørn Skistad 
Jeppesen (medisin) 


Sarah Marie Vie 
Furevik (farmasi) 


Andrea Melberg 
(medisin) 


Ekstern Baard-Christian 
Scheem 


     


 
Forkortelser: 
 
Gruppe A = Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert) 
Gruppe B = Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (velges for en periode på 1 år) 
Gruppe C = Teknisk og administrativt tilsatte 
Gruppe D = Studenter (velges for en periode på 1 år) 
 
MOF = Det medisinsk-odontologiske fakultet 
IBM = Institutt for biomedisin 
IKO = Institutt for klinisk odontologi 
K1 = Klinisk institutt 1 
K2 = Klinisk institutt 2 
IGS = Institutt for global helse og samfunnsmedisin







Sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) for perioden august 2014 – juli 2015 


 
Varamedlemmer 
 
GRUPPE MOF IBM IKO K1 K2 IGS 
Gruppe A Trond Riise Espen Hartveit Inge Fristad Lars B Engesæter Atle Brun Grethe Tell 
 Thorkild Tylleskär Clive Bramham Marit Midtbø Anne B Guttormsen Audun Nerland Esperanza Diaz 
 Linda Elin B Stuhr Margareth L Veruki Harald Nesse Kathrine Skarstein Bjørn Tore Gjertsen Edvin Schei 
 Frits Alan Thorsen Arne Tjølsen Tom Paulseth Lars Bø Olav Dahl Tone Bjørge 
  Anni Vedeler Mihaela R Cimpan Anders Lund Einar Thorsen Jan Magnus Bjordal 
  Frode Berven Asgeir Bårdsen    
   Torgils Lægreid    
Gruppe B Hilde Marie Engjom Ognjen Bojovic Kathrin Beyer Kjersti Power Piotr Mydel Elisabeth Flo 
 Kathrin Beyer Agnete Engelsen Dagmar F Bunæs  Ingvild Haaland Reidun Lisbet 


Skeide Kjome 
 Simon E N Dankel Jarl Underhaug Malin Jonsson  Therese H Røst  
Gruppe C Erlend Nåmdal Bård Sværi Ragnhild Furuberg Håvard Hoel Aass Siv Johnsen Kirsti A Nordstrand 
 Gry A V Lavik Bianca Nygård Gro Stenerud Marianne Myhren Kate Frøland Randi May Oen 
 Håvard Hoel Aass Ming Ying Unni Lange Hanne L Nakkestad Hilda E Andersen Mona K Aaslund 
Gruppe D Angharad le 


Moullec (farmasi) 
Carina Hinrichs 
(FMB) 


Cathrin Del Rio 
(tannpleie) 


 André Huy Luong 
(farmasi) 


 


 Anders Refsum 
(medisin) 


 Emal Mangal 
(tannlege) 


 John Georg Riisdal 
(medisin) 


 


Ekstern Alf Henrik 
Andreassen 


     


 


Forkortelser: 


FMB = Fagutvalg for medisinsk biologi 
MFU = Medisinsk fagutvalg 
FFU = Farmasøytisk fagutvalg 





		Sak 60-14 Fakultetsstyret 01.08.2014-31.08.2015 - Nye styremedlemmer fra gruppe B og D

		Sak 60-14 Vedlegg 1 - Valgprotokoll fakultetsstyrevalg MOF gruppe B 2014

		Sak 60-14 Vedlegg 2 - Fakultetsstyre og instituttråd MOF 2014 til 2015
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Universitetet i Bergen 
Institutt for klinisk odontologi 
 
    
 


  Styresak: 68/14 


Sak nr.:  2014/8932  Møte: 17.09.2014 


 
 
 


 
UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ODONTOLOGI 
(KJEVE- OG ANSIKTSRADIOLOGI) VED INSTITUTT FOR KLINISK 
ODONTOLOGI 


 
 
I brev av 02.09.2014 ber Institutt for klinisk odontologi om at det blir lyst ut en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi) ved Seksjon for 
kjeve- og ansiktsradiologi ved instituttet. Grunnen til at stillingen lyses ut er fordi en professor 
innen fagfeltet gikk av for aldersgrensen i 2006. Etter flere år hvor instituttet har ivaretatt 
undervisningsoppgavene med midlertidige tilsettingsforhold på grunn av økonomi og 
kompetanse, har instituttet nå funnet midler til å lyse ut stillingen.   
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning i fagområdet kjeve- og ansiktsradiologi 
ber instituttet om at stillingen blir lyst ut.  
 
Instituttet skriver at det finansielle grunnlaget for stillingen er i orden.  
 


 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi 
(kjeve- og ansiktsradiologi). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 
Inger H. Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonssjef rekruttering 


 


 
02.09.2014 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Brev fra Institutt for klinisk odontologi av 02.09.2014 


  Utlysningstekst og stillingsomtale 







 


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


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


Institutt for klinisk odontologi 


Telefon 55586560 


Telefaks 55586577 


post@iko.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Jonas Lies vei 79 


Bergen 


Saksbehandler 


Ivar Øiestad 


55582550 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Ber om utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis (100 
%) i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi) ved Institutt for klinisk 
odontologi 


 


Institutt for klinisk odontologi ber om at det lyses ut en fast stilling som 


professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi). Stillingen lyses 


ut for professor Agnar Halse som gikk av for aldersgrensen 30.06.2006. På bakgrunn av 


diverse utfordringer med hensyn til økonomi og kompetanse innen dette fagfeltet, har 


instituttet måtte løse undervisningsoppgavene med midlertidige tilsettingsforhold. Nå har 


instituttet funnet midler slik at det er mulig å lyse ut en 100 % stilling.    


 


Vi ber om at stillingen lyses ut i vanlige utlysningskanaler. I tillegg ber vi om at stillingen lyses 


ut i Den norske tannlegeforenings tidende, Tandlægebladet i Danmark, Tandläkartidningen i 


Sverige og Tandläkartidningen i Finland. 


 
Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.  
 


 


 


Med vennlig hilsen 


 


Anne Nordrehaug Åstrøm 


instituttleder Tone Friis Hordvik 


 administrasjonssjef 


 


 


 


Vedlegg 


 


Referanse Dato 


2014/8932-IVØI 02.09.2014 


  


 


 







Professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeve- og 


ansiktsradiologi) ved Institutt for klinisk odontologi 
 


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


professor (100 %) i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi). Arbeidsstad er Institutt for klinisk 


odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Årstadveien 19, Bergen. 


 


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


verte aktuelt med fast tilsetjing som førsteamanuensis.  


 


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


og/eller førsteamanuensis. 


 


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


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


 


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


Anne Nordrehaug Åstrøm, tlf. + 47 55 58 66 04 eller e-post: Anne.Aastrom@iko.uib.no  


 


Kvalifikasjonar 


Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande 


kompetanse, og vere godkjent spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi eller tilsvarande 


realkompetanse. Søkjarar må ha norsk autorisasjon som tannlege ved tilsetjingsdato.  


 


Søkjarane må ha odontologisk bakgrunn.  


 


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


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


dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. 


 


Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om 


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 


 


Løn 


Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013) i lønsregulativet til staten. 


Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) ved 


tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % 


pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 


aktuelt å vurdere høgare løn. 
 


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


 


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


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


lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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



mailto:Anne.Aastrom@iko.uib.no

http://www.uib.no/poa/karriere-ved-uib





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 CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 


arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 


 


Legg ved: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 


professor og maks 10 for førsteamanuensis).  
 


Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 


vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.  


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


Vi gjer merksam på at søknadar 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 "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 


lederstillinger". 


 


Søknader som vert sendt på e-post vil ikkje verte vurderte. 


 


Søknadsfrist:  


 







STILLINGSOMTALE 


Professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeve- og 


ansiktsradiologi) ved Institutt for klinisk odontologi 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har fem institutt. Ved 


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


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


odontologiske fag. Odontologisk klinikk er ein integrert del av instituttet. 


 


Institutt for klinisk odontologi har om lag 65 årsverk fordelt på om lag 30 personar i 


vitskapelege stillingar, omlag 15 stipendiatar og 15 i teknisk/administrative stillingar. 


Instituttet held til i Årstadveien 19, men nokre tilsette held til i Årstadveien 21. 


 


Den som vert tilsett vil få undervisningsoppgåver i faget oral røntgendiagnostikk i samsvar 


med  gjeldande studieplanar. Undervisninga femner om grunnutdanning for tannlege- og 


tannpleiarstudentar, og etter- og spesialistutdanning av tannlegar. Seksjonen driv, og har det 


faglege ansvaret for, eit 3-årig program som kvalifiserer til spesialistgodkjenning i kjeve- og 


ansiktsradiologi. 


 


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har medført oppmjuking av grensene mellom 


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


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


er prioritert. 


 


Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i større prosjekt. Dei tematiske 


satsingsområda omfattar oral inflammasjon og infeksjon, biomaterialar, og pasientnær og 


samfunnsretta klinisk odontologisk forsking, styrt vevsbygging og regenerasjon. Eit Senter for 


klinisk odontologisk forsking er etablert, mellom anna som eit knutepunkt for koordinering.  


 


Kvalifikasjonskrav 


 


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


tilsvarande kvalifikasjonar, og vere godkjend spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi eller ha 


tilsvarande realkompetanse. Søkjarar må ha norsk autorisasjon som tannlege ved 


tilsetjingsdato.  


 


Det vert vidare kravd dokumentert vitskapeleg kompetanse i samsvar med kompetansekrav 


for vitskapelege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søkjarar må kunne 


dokumentere omfattande klinisk røynsle samt klinisk og teoretisk undervisning. I tillegg vil 


administrativ røynsle, leiareigenskapar og dokumentert evne og vilje til samarbeid verte 


vektlagt.  


 


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


eller eit anna skandinavisk språk. Kurs vert tilbode. 


 


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


kravet ved tilsettinga, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 


innan eit år etter dato for tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 


 



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

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





 


 


 


Ansvarsområde og arbeidsplikter 


 


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


eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner. Den som vert tilsett 


vil, utanom radiologi, få undervisningsplikt i undervisningsblokkene kjeve- og 


slimhinnelidingar og allmennodontologi. 


 


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


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


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 


 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 


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


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


 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 


 oversyn over undervisningsomfang og nivå 


 oversikt over mastergrads- og doktorgradsrettleiing, samt resultat 


 mottekne studentprisar 


 eigne pedagogiske publikasjonar 


 eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell 


 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning 


så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


 


Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av vitskapleg nemnd i tillegg til ei sjølvstendig 


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


undervisinga. 


 


 


 


 


 







Full-time permanent position as Professor/Associate Professor of 
Dentistry (Oral Radiology) at the Department of Clinical Dentistry 


 


A full-time permanent position as professor of dentistry (oral and maxillofacial radiology) is 


available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The department is 


located at the following address: Årstadveien 19, 5009 Bergen. 


 


If no qualified applicant applies for the position as professor, it will be open for an 


appointment to the permanent position of associate professor.  


We kindly ask the applicants to indicate if you want to be evaluated for the position as 


professor and/or the position as associate professor.   


 


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


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


appointment. 


 


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


Department of Clinical Dentistry, Anne Nordrehaug Åstrøm, phone: +47 55 58 64 83 or 


e-mail: Anne.Aastrom@iko.uib.no 


 


 


Qualifications 


The successful applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding 


qualifications. In addition he/she must be approved as a specialist in oral and maxillofacial 


radiology or have corresponding qualifications. The successful applicant must also have a 


Norwegian authorisation as dentist when entering the position.  


 


 


Applicants should have substantial experience with teaching and research leadership 


experience as well as experience in coordinating research activities and strategic research 


planning. Candidates should be able to demonstrate strong interpersonal skills and the ability 


to work and communicate well with others in a team environment.  


 


The teaching language will normally be Norwegian. 


 


Basic teaching training is a requirement. The successful candidate will be offered appropriate 


training if this requirement has not been met before the appointment. 


 


 


Salary  


Professor salary will be paid in accordance with level 72-75 (code 1013) on the government 


salary scale, at present NOK 639 500 - 675 500 gross p.a. for a full-time position. For an 


associate professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1011/pay framework 24.3-24.6) 


on the government salary scale; at present NOK 500 300 - 528 800 gross p.a. for a full-time 


position; following ordinary meriting regulations. A pension contribute of 2 % will be 


deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of highly qualified applicants a 


higher salary may be considered.  
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Guidelines  


Applicants will be obliged to take part in teaching and examination programmes 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. We have therefore adopted a personnel policy objective to ensure that we 


achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons of various ethnic 


backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are therefore encouraged to apply for 


the position. 


 


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


scientific positions. Information about the applicant may be made public even though the 


applicant has requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified 


if his/her request is not respected.  


 


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


time. 


 


Application  
How to apply for the position:  


 


Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” at this 


website:   


 


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


activities  


 scanned copies of your certificates  


 a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications  


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


published  


 a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation 


with information on where they have been published  


 the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 


special emphasis in its evaluation (max 15 for a professor, max 10 for an 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. 
 


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


 







Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 


attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make 


sure all relevant documentation is present.  


 


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


Bergen."  


 


If you send your application via e-mail to an individual, it will not be considered. 


 


Closing date for applications: 







DESCRIPTION OF POSITION 


Full-time permanent position as Professor/Associate Professor of 
Dentistry (Oral Radiology) at the Department of Clinical Dentistry 


 


The Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Bergen consists of five 


departments. At the Department of Clinical Dentistry the main activities include research, 


supervision at PhD-level, promotion of research news to the public, graduate training of 


dentists and dental hygienists and postgraduate training in dentistry. The Clinic of Dentistry is 


an integrated part of the Department. 


 


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


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


positions. The department is located in Årstadveien 19, but some of the staff members are 


located in Årstadveien 21.  


 


The position is connected to the Section of Oral and Maxillofacial Radiology, with working 


obligations in agreement with the existing curriculum. This includes teaching of dental 


students and dental hygienists and postgraduate training of dentists. The Section of Oral and 


Maxillofacial Radiology is responsible for a 3-year program, qualifying for specialist 


authorisation in oral and maxillofacial radiology. 


 


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


 


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


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


inflammation and behavioural science. A Centre for Clinical Research has been established in 


order to coordinate technical support and service.  


 


Qualifications 


 


In order to be qualified as professor/associate professor, one needs to have a relevant 


Norwegian doctorate or corresponding qualifications. In addition he/she must be approved as 


a specialist in oral and maxillofacial radiology or have corresponding qualifications. The 


successful applicant must also have a Norwegian authorisation as dentist when entering the 


position.  


 


Part of the qualifications for this position includes research experience that complies with 


rules set at the Faculty of Medicine and Dentistry. The applicant should be able to document 


comprehensive clinical and theoretical experience. In addition, administrative- and leadership 


experience as well as collaborating abilities will be emphasised.  


 


The teaching language will normally be Norwegian. The position requires the ability to be 


able to teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of 


his/her appointment.  


 


Pedagogic training is mandatory. Applicants that do not fulfil this requirement will be offered 


course at the University. This requirement should be achieved within one year of 


employment.  


 







Responsibilities and duties 


 


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


administrative duties are mandatory according to existing regulations. The successful 


candidate will, in addition to teaching in oral and maxillofacial radiology, have teaching 


obligations in integrated teaching courses across units.  


 


The general rules at the University of Bergen are prevailing, and the successful candidate can 


under certain circumstances be expected to take on teaching obligations outside the unit where 


he/she is employed.    


 


The University of Bergen emphasizes that teaching qualifications are to be given real weight 


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


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


 


 evidence of completed teaching training 


 evaluation reports of the applicant's teaching 


 overview over scope and level of teaching 


 overview over supervision of post-graduate and doctoral candidates 


 student awards received 


 own teaching publications 


 own teaching compendia and material 


 reports showing participation in projects related to the development of 


 teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or teaching 


environments 
 
 
All applicants will be evaluated by an expert committee, and the employment board will make 


the decision based on this report from the committee, an eventual interview, trial lecture, and 


other relevant information as well as the strategy and priority of the institution. 


 


 
 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Brev fra Institutt for klinisk odontologi av 02.09.2014

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale






Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 62/14 


Sak nr.:  2014/9184  Møte: 17.09.2014 


 
 
 
 
Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Tilsettingsrådet ved MOF  
 
 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for vitenskapelige stillinger ved  
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF). For å sikre effektiv saksflyt er det 
opprettet et Tilsettingsråd for behandling av rekrutteringsstillinger, forskere og 
vitenskapelige bistillinger (20 %). Tilsettingsrådet ved MOF skal ha følgende 
sammensetning (U-sak 09-19)( Fakultetsstyresak 44/09): 


• Dekan 
• En midlertidig vitenskapelig tilsatt 
• To faste vitenskapelige tilsatte 
• En student 


 
Tilsettingsrådet ved MOF er i dag representert ved følgende gruppe, rolle, 
representant og periode: 
 


Gruppe Rolle/representant Navn Periode 


Fakultetsadm. Representant/leder 
 
 
Vara 


Nina Langeland 
 
 
Robert Bjerknes 


2013 – 2017 


Gruppe A Representant 
 
Vara 


Eyvind Rødahl* 
 
Helga Birgitte 
Salvesen* 
Gunnar Mellgren* 


2013 -2017 


Fagforeningene UiB Representant 
 
 
 
 
Vara 


Jarle Rørvik 
 
 
 
 
Audun H. Nerland 


2013 – 2017 
(Permisjon i hele 2014) 
 
 
(Representant i perioden 
1.1.2014-31.12.2014) 
 


Gruppe B Representant 
 
 
 
Vara 


Margrethe Raspotnig 
 
 
 
Hilde Marie Engjom 


2014 – 2015 
 
 
 
 


Gruppe D Representant 
 
 
Vara 


Eivind A. Valestrand 
 
 
(Avventer tilbakemeld.) 


2014 – 2015 


*Rullerende ordning  
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Universitetsstyret vedtok 28.05.2014 «Reglement for ansettelse i vitenskapelige 
stillinger og faglige/administrative lederstillinger». I reglementets pkt. 4.2 skal  
ansettelsesutvalget (Tilsettingsrådet) bestå av følgende:  


• Dekan (leder) 
• To representanter for arbeidsgiver  
• En representant for tjenestemennene  
• En representant for studentene  


 
Studentene og tjenestemennene skal selv velge sine representanter og melde dette 
til fakultetet. Studentene sin representanter oppnevnes årlig og ved høstens 
semesterstart. Videre skal det være to representanter for arbeidsgiver og disse skal 
utpekes av fakultetstyret.  
 
For at Tilsettingsrådet ved MOF skal oppfylle pkt. 4.2 i nytt reglement kan 
fakultetstyre velge en arbeidsgiverrepresentant fra gruppe A og en 
arbeidsgiverrepresentant fra gruppe B, eller velge fritt.  
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende som første representant i 


Tilsettingsrådet for arbeidsgiver:  
Eyvind Rødahl periode 1 (17.09.2014 – 01.09.2015) 
Helga Birgitte Salvesen periode 2 (01.09.2015 – 01.09.2016) 
Gunnar Mellgren periode 3 (01.09.2016- 01.09.2017). 
Vara for fungerende representant er den som skal overta rollen i kommende 
periode. Vara for fungerende representant i periode 3 er den som var 
representant i periode 1. 


  
Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende som andre representant i 
Tilsettingsrådet for arbeidsgiver:  
Margrethe Raspotnig med Hilde Marie Engjom som vara. 
 


 
 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør     Marianne Bø Larsen 
        seksjonsleiar rekruttering 
 
 
 
 
 
04.09.2014 / MALA 
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Vedlegg:  


1. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative 
lederstillinger vedtatt av universitetsstyret 28.05.2014 


2. Vedtak fra Universitetsstyret sak 09-19, datert 24.2.2009 
3. Fakultetsstyresak 44/09, Oppnevning av Tilsettingsråd 
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REGLEMENT FOR ANSETTELSE I VITENSKAPELIGE 


STILLINGER OG FAGLIGE/ADMINISTRATIVE 


LEDERSTILLINGER 
Vedtatt av universitetsstyret 28.5.2014. 


1. Virkeområdet for reglementet 


Reglementet gjelder ved Universitetet i Bergen (UiB) for alle ansettelser i undervisnings- og 


forskerstillinger, åremålsstillinger og ansettelser med særskilte ansettelsesbestemmelser, som er 


regulert i eller i medhold av universitets- og høyskoleloven. 


Reglementet gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, som lover, 


forskrifter, sentrale avtaler eller Personalreglementet for Universitetet i Bergen og andre interne 


regelverk. 


2. Overordnede prinsipper for rekruttering 


Den best kvalifiserte søker til en ledig stilling skal ansettes.  


Kvalifikasjonsprinsippet bygger på den alminnelige saklighetsnorm som gjelder ved ansettelse i 


statlige stillinger. Avvik fra prinsippet må ha hjemmel i lov eller forskrift. 


I stillinger basert på vitenskapelige kvalifikasjoner kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte 


internasjonale eller nasjonale standarder. De viktigste elementene i vurderingen av hvem som er 


best kvalifisert er: utdanning, andre formelle kvalifikasjoner, vitenskapelig produksjon, 


arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen.  


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse skal dokumenteres på grunnlag av utdanning eller 


undervisning og veiledning.  


Det skal arbeides aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige 


kategorier av stillinger. 


3. Universitetsstyrets funksjon i ansettelsessaker 


3.1 Ansettelse i universitetsstyret 


3.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre  


Universitetsstyret, eller rektor etter fullmakt, utlyser stillinger når ansettelse skal foretas av 


universitetsstyret. 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av styret. 


Dersom rektor er medlem i innstillingsutvalget, avgis forslag til tilsetting. 
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For stillinger som krever vitenskapelig kompetanse skjer innstilling ut fra sakkyndig bedømmelse 


etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Innstillingsutvalget skal gjennomføre intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger, eller andre 


prøver for å vurdere egnethet til stillingen. 


I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


3.1.2 Ansettelse av universitetsdirektør 


Universitetsstyret ansetter selv universitetsdirektør i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre. Åremålsperioden er seks år, ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år.  


3.1.3 Ansettelse av dekan 


Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling gis av et innstillingsutvalg med leder og fire 


medlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis ha tilknytning til fakultetet. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene.  


Universitetsstyret ansetter dekanen etter at fakultetsstyret har hatt anledning til å uttale seg. 


Dekanen ansettes på åremål med åremålsperiode på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


3.1.4 Ansettelse av direktør for Universitetsmuseet i Bergen 


Direktør for Universitetsmuseet i Bergen ansettes i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre, etter at styret for Universitetsmuseet i Bergen har hatt anledning til å uttale 


seg. Åremålsperioden er på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en sammenhengende periode 


på mer enn tolv år.  


3.1.5 Ansettelse av faglige ledere for senter mv 


Når det skal foretas ansettelse i universitetsstyret for stilling som faglig leder for senter mv. foretas 


ansettelsen etter reglene for alminnelig ansettelsesprosedyre, eventuelt med tillegg av særskilte 


prosedyreregler fastsatt i reglene for enheten. 


3.2 Kalling 


Universitetsstyret kan, når særlige grunner taler for det, foreta ansettelse av kvalifiserte personer 


uten forutgående kunngjøring (kalling) i undervisnings- og forskerstillinger, samt i stillinger som leder 


for avdeling og grunnenhet. 


Universitetsledelsens forslag om kalling skal som hovedregel skje på anmodning fra fakultetsstyret 


med klare og entydige anbefalinger fra institutt og fakultet. 


Av likestillingshensyn kan kalling benyttes for å rekruttere kvalifiserte personer fra sektoren, 


forskningsinstitusjonene, næringsliv og forvaltning mv.  


Kalling kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 
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3.3 Delegasjon av universitetsstyrets myndighet i ansettelsessaker 


3.3.1 Delegasjon av myndighet 


Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke 


følger av lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å 


delegere.  


Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og 


på styrets ansvar. 


3.3.2 Utøvelse av delegert myndighet 


Innstillings- og ansettelsesorganer som har fått delegert styrets avgjørelsesmyndighet, anses som 


egne forvaltningsorganer. Organet eller dets medlemmer kan ikke instrueres i enkeltsaker i spørsmål 


som ligger innenfor organets myndighetsområde. 


3.4 Ansettelsessaker som kan bringes inn for universitetsstyret til avgjørelse 


Når et annet organ enn universitetsstyret er ansettelsesorgan, kan følgende saker bringes inn for 


styret til avgjørelse: 


- Hvis innstillingsorganet ikke vil innstille en søker etter henvendelse fra ansettelsesorganet 


iht. tjenestemannsloven § 4 nr. 5 tredje punktum, skal saken avgjøres av universitetsstyret. 


Bare én av dem som er innstilt, eller den som ansettelsesorganet vil ansette, kan da ansettes. 


Den som er innstilt av et mindretall i et innstillingsorgan, regnes også som innstilt. 


- Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. 


tjenestemannsloven § 5 nr. 3 kreve saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes 


i det møte hvor ansettelsessaken behandles, og skal grunngis skriftlig.  


Universitetsstyret kan da bare velge mellom de søkere som noen av ansettelsesorganets 


medlemmer vil ansette.   


4. Ansettelser på fakultetsnivå 


4.1 Ansettelse i fakultetsstyret 


4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre  


Fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og 


åremålsstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. 


Fakultetsstyret skal selv ansette instituttledere og i faste stillinger som førsteamanuensis- og 


professorstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet.   


Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 


bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet.  
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Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv.  


4.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre for fakultet uten institutter 


For fakultet uten institutter foretas innstillinger, som ellers vanligvis foretas av instituttleder, av et 


innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av fakultetsstyret.  


4.1.3 Ansettelse av instituttleder 


Innstilling til instituttlederstilling foretas av et innstillingsutvalg med prodekan som leder, og fire 


medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og 


ett medlem studentene. Ett av medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av 


det aktuelle instituttrådet. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. 


Ansettelse av instituttleder skjer på åremål for fire år av gangen. Ingen kan være ansatt som 


instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


4.2 Ansettelse i ansettelsesutvalg 


Fakultetsstyret kan opprette et ansettelsesutvalg.  


Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker utvalget skal 


avgjøre, med unntak for de stillinger hvor fakultetsstyret ikke kan delegere ansettelsesmyndigheten.   


Ansettelsesutvalget skal ha dekanen som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Det oppnevnes 


personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene.  


Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der 


ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. 


Instituttleder ved grunnenheter tilknyttet fakultetet nedsetter en gruppe som medvirker ved 


intervju, referanseinnhenting og prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses 


hensynet til effektiv og forsvarlig saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling 


foretas av instituttleder selv. 


4.3 Administrativ ansettelse 


Dekanen kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid enn seks 


måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, under 


forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse, og det er dokumentert 


tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den midlertidige stillingen vært utlyst offentlig, kan det etter innstilling fra instituttleder foretas 


ansettelse i ansettelsesutvalg for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og 


i undervisnings- eller forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for 


midlertidig ansettelse og det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 
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Når arbeidets karakter tilsier det, kan forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere 


ansettes administrativt i inntil seks måneder i mindre enn 37,5 prosent av full stilling. Den 


midlertidige ansettelse skjer av fakultetsdirektør etter forslag fra instituttleder. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


5. Ansettelse i styrer med særskilt ansettelsesmyndighet 


5.1 Universitetsmuseet i Bergen 


5.1.1 Ansettelsesmyndighet 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen har ansettelsesmyndighet for alle vitenskapelige stillinger som 


er knyttet til museet.  


Museets direktør ansettes av universitetsstyret iht. pkt. 3.1.4, etter at styret for Universitetsmuseet i 


Bergen har hatt anledning til å uttale seg. 


5.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen kan delegere til museets direktør å foreta utlysning og 


oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der styret har ansettelsesmyndighet.  


Instituttleder ved enheter ved Universitetsmuseet i Bergen foretar innstilling i ansettelsessaker i 


styret. Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling av den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv. 


5.1.3 Administrativ ansettelse 


Museets direktør kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid 


enn seks måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, 


under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og det er 


dokumentert tilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den ledige stillingen vært utlyst offentlig, kan ansettelse foretas i styret for Universitetsmuseet i 


Bergen for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller 


forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og 


det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


6. Generelle saksbehandlingsregler for ansettelsesprosedyren 


6.1 Utlysning 


6.1.1 Ledig stilling skal som hovedregel utlyses offentlig  


Det er ansettelsesorganene som har myndighet til å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger.  


Utlysning skal skje i henhold til statlige og interne retningslinjer.  
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Før utlysning skjer skal ansettelsesmyndigheten, eller den som har fått delegert slik myndighet, 


kontrollere at utlysningstekst og stillingsbeskrivelse: 


- er i overensstemmelse med enhetens forsknings- og rekrutteringsstrategi 


- har tilstrekkelig dekning i budsjetter 


- har et innhold som gjør at utlysningsteksten sammen med stillingsbeskrivelsen danner de 


nødvendige rammer for ansettelsesprosessen, og kan inngå som en del av arbeidsavtalen 


- har lovhjemmel for ansettelse i midlertidige stillinger 


- er i overenstemmelse med lov og avtaleverket 


- inneholder spesiell invitasjon til å søke, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den 


aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde 


- er sendt til de hovedtillitsvalgte ved UiB som orientering om den lønn stillingen vil bli utlyst med, og 


at merknadsfristen på tre dager er utløpt. 


6.1.2 Utarbeidelse av utlysningstekst 


De faglige krav og beskrivelser av den ledige stillingen utarbeides i samarbeid med det fagmiljøet der 


stillingen skal plasseres. Administrasjonen må sørge for standardmessig utforming av de deler av 


utlysningsteksten som sammen med stillingsbeskrivelsen skal inngå som en del av arbeidsavtalen, og 


som har betydning for overholdelse av lov og avtaleverk.  


Søknadsfrist er normalt 3 uker.  


6.1.3 Fornyet utlysning 


Kvalifikasjonskrav fastsatt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse kan ikke fravikes ved ansettelse i 


stillingen.  


Dersom det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, kan ansettelse ikke skje før etter ny utlysning. 


Stillingen lyses også ut på nytt dersom: 


- det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble utlyst, eller  


- forholdene for øvrig har endret seg vesentlig. 


6.1.4 Unntak fra utlysning 


Utlysning kan unnlates ved administrativ ansettelse for kortere tid enn seks måneder for stillinger 


nevnt under pkt. 4.3, 5.1.3 og 5.2.3, samt ved ansettelse i eksternt finansierte oppdrag etter pkt. 7.3. 


6.1.5 Innsyn i søkerliste og utvidet søkerliste  


Det skal snarest etter at søknadsfristen er gått ut settes opp en offentlig søkerliste iht. offentleglova. 


Listen skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver 


søker. 
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Begjæringer fra søkere om å unntas fra offentlig søkerliste skal undergis en konkret vurdering i hvert 


enkelt tilfelle. 


En søker har rett til å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Denne skal inneholde samtlige øvrige 


søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat 


virksomhet, jf. forvaltningslovforskriften. 


6.2 Sakkyndig bedømmelse 


6.2.1 Den sakkyndige bedømmelsens funksjon i ansettelsesprosessen  


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse. Ordningen med sakkyndig bedømmelse er begrunnet i behov for 


uavhengig faglig vurdering og kvalitetssikring, samtidig som det understreker faglig autonomi som 


fundamentalt element ved forskning, undervisning og formidling. 


6.2.2 Oppnevning av sakkyndig komité 


Oppnevning av sakkyndig komité og mandat avgis av fastsatt myndighet. 


Den sakkyndige komité skal bestå minst av tre medlemmer.  


Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å vurdere alle søkerne som oppfyller 


vilkårene i utlysningen og stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den sakkyndige 


komiteen, med mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. For vurdering av 


søkere til professor- og førsteamanuensisstillinger kan bare en av de sakkyndige være ansatt ved UiB. 


På de fagområder hvor det er hensiktsmessig skal det så langt det er mulig være minst en sakkyndig 


fra utlandet. For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger bør minst en sakkyndig være ansatt 


utenfor UiB.  


For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de sakkyndige ha 


professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. For 


førsteamanuensisstillinger skal minst en av de sakkyndige ha professorkompetanse, og de øvrige 


minst førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av 


fagområdet. 


For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger oppnevnes 


sakkyndige med professor- eller førsteamanuensiskompetanse, avhengig av stillingens vitenskapelige 


nivå. I særlige tilfelle kan en postdoktor med kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet 


benyttes.  UiB-ansatte postdoktorer uten pliktarbeid kan ikke benyttes. Se for øvrig de spesielle 


saksbehandlingsregler for henholdsvis stipendiatstillinger (punktene 6.2.6 og 7.4) og 


postdoktorstillinger (punkt 7.5).  


I tillegg til de ordinære sakkyndige kan det i særlige tilfelle utpekes én eller flere spesialsakkyndige til 


å vurdere deler av det materiale søkerne har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir 


individuelle vurderinger til veiledning for de ordinære sakkyndige.  
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Sakkyndige må ikke være i slekt med eller ha slik tilknytning til søkere at de er inhabile etter 


forvaltningslovens regler.  Heller ikke må det foreligge andre særegne forhold som er egnet til å 


svekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om den sakkyndige 


bedømmelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den sakkyndige selv eller noen som 


den sakkyndige har nær personlig tilknytning til. 


6.2.3 Mandat for sakkyndig komité 


Den sakkyndige komité skal på bakgrunn av innsendt materiale og dokumenterte forhold foreta en 


bedømming og rangering av:  


- Søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder, og i forhold til de vitenskapelige kvalifikasjonskrav for den ledige 


stillingen slik de er angitt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse.  


- Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisningserfaring 


og veiledning.  


- Andre dokumenterte faglige kvalifikasjoner med utgangspunkt i krav angitt i utlysningstekst 


og stillingsbeskrivelse. 


Det må fremkomme av bedømmelsen hvem som er kvalifisert, og den faglige avstanden mellom de 


kvalifiserte må beskrives i tillegg til rangering. Bedømmelsen skal være mest omfattende for de best 


kvalifiserte søkerne. Bedømmelse og rangering skal ta hensyn til det tidsspenn resultatene er 


oppnådd innenfor, og det skal legges mest vekt på nylig oppnådde resultater.  


Dersom det i utlysningsteksten er åpnet for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling med sikte på 


kvalifisering og fast ansettelse, skal den sakkyndige komité uttale seg om søkere har faglige 


forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av fastsatt midlertidig 


ansettelsesperiode. 


Komiteen skal ikke uttale seg om spørsmål om likestilling, fortrinnsrett, personlig egnethet eller 


andre forhold som ikke gjelder søkernes samlede dokumenterte faglige kvalifikasjoner.  


De sakkyndige skal normalt arbeide som komité, men i enkelte tilfelle kan det bestemmes at de 


sakkyndige skal avgi individuelle vurderinger. Er det dissens i komiteen, skal begrunnelsen for de 


forskjellige standpunkter fremgå av uttalelsen.  


Den sakkyndige bedømmelse skal normalt foreligge innen tre måneder etter de oppnevnte har 


mottatt nødvendige materiale mv. Dersom bedømmelsen ikke kan leveres innen denne fristen, skal 


dette innberettes til fakultetet og begrunnes. 


6.2.4 Søkeres rett til å komme med merknader til den sakkyndige bedømmelse 


Bedømmelseskomiteens vurdering sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å 


påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen 


eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren. 


Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell 
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tilleggsuttalelse før den sakkyndige bedømmelse med merknader og eventuell tilleggsuttalelse 


sendes til innstillende myndighet.  


6.2.5 Innsyn i den sakkyndige bedømmelse og merknader 


Det praktiseres merinnsyn i sakkyndig bedømmelse med merknader og eventuelt tilleggsuttalelse når 


disse er sendt til innstillende myndighet. 


6.2.6 Fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse 


Fakultetsstyret kan beslutte å fravike kravet til sakkyndig bedømmelse for stipendiater, 


vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater.  


Når det er gjort fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse, må innstillende myndighet vurdere om 


søkerne oppfyller kravene til basisutdannelse, og om de er tilstrekkelig faglig kompetent til det 


doktorgradsprogram eller den plan for spesialistutdanning som ansettelsen gjelder. 


 


6.3 Innstilling 


6.3.1 Innstillingsmyndighet og rangering 


Innstilling foretas av innstillingsutvalg eller den som har innstillingsmyndighet. 


Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i den 


rekke følge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved innstillingen, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle 


stillingskategori på vedkommende fagområde.  


6.3.2 Grunnlaget og vurderinger for innstilling 


Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Det skal i tillegg gjennomføres intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger eller andre prøver 


som grunnlag for innstillingen. Instituttleder eller stillingens nærmeste overordnede skal delta ved 


intervju. Ved prøveforelesninger eller andre prøver bør samme myndighetsperson delta. 


I innstillingen skal det blant annet foretas en vurdering av søkernes personlige egnethet. Vurderingen 


av personlig egnethet for den aktuelle stillingen må i stor grad bygge på skjønn. Dersom personlig 


egnethet skal kunne tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers kvalifiserte søkere, må 


innstillingsmyndigheten sørge for at den har et forsvarlig faktisk grunnlag for vurderingen. Dette 


innebærer at det må gjennomføres intervju og at aktuelle referanser innhentes. Det bør i tillegg gå 


klart frem av innstillingen hvilke egenskaper ved en ellers godt kvalifisert søker som tilsier at 


vedkommende sin personlige egnethet for stillingen er dårligere. I alle fall må saken være 


tilstrekkelig opplyst med hensyn til dette kriteriet. Egenskapene som vektlegges må ha relevans for 


arbeidet som skal utføres. 
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I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


6.3.3 Utforming av innstilling 


Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, vitenskapelige og andre formelle 


kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av: 


- krav i utlysning og stillingsbeskrivelse 


- opplysninger i søknadene  


- uttalelse fra sakkyndig komité med eventuelle merknader 


- opplysninger fra intervju, referanser, prøveforelesninger eller andre prøver mv. 


Innstillingen skal også inneholde merknader om særlige forhold som er kommet frem under 


ansettelsesprosedyren og som kan ha betydning for vurderingen av ansettelsen. 


6.3.4 Innsyn i innstillingen 


En søker har etter forvaltningslovforskriften rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til 


stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. En søker har også rett til å gjøre seg kjent med om det 


foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor 


mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått.  


En søker har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som 


innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder nye 


faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken.  


En søker kan i tillegg til innstillingen ha krav på innsyn i deler av referat fra intervju, 


prøveforelesninger e.l. i henhold til forvaltningslovforskriften § 18. 


Likestillingskomiteen ved UiB sendes gjenpart av innstillingen og de sakkyndiges uttalelse, og gis 


anledning til uttalelse innen 3 virkedager. Uttalelse fra komiteen skal følge saken til 


ansettelsesorganet. 


Ved begjæring om innsyn fra offentligheten skal merinnsyn vurderes konkret. Det er aldri aktuelt å 


praktisere merinnsyn i taushetsbelagte opplysninger. 


6.4 Ansettelse 


6.4.1 Ansettelsesorganets kontrollfunksjon 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling. Ansettelsesorganet må vurdere om innstillingen bygger på 


et forsvarlig, saklig grunnlag ut fra de kvalifikasjonskrav og behov som fremgår av utlysning og 


stillingsbeskrivelse, sakkyndig bedømmelse og personlig egnethet mv. 


Dersom ansettelsesorganet vil ansette en søker som ikke er innstilt, skal ansettelsesorganet be om 


skriftlig uttalelse om vedkommende fra innstillingsorganet. Også et mindretall i ansettelsesorganet 
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kan be om slik uttalelse. Hvis innstillingsorganet likevel ikke vil innstille vedkommende og 


ansettelsesorganet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av universitetsstyret iht. pkt. 3.4. 


Er ansettelsesorganet i tvil om den sakkyndige bedømmelsen er adekvat og forsvarlig, skal 


ansettelsesorganet foreta det som er nødvendig for å avklare og eventuelt korrigere en slik 


uoverensstemmelse, men ikke selv foreta en sakkyndig bedømmelse. Dette kan skje ved at 


ansettelsesorganet: 


- ber om en tilleggsuttalelse fra den sakkyndige komiteen  


- oppnevner en komité som foretar en gjennomgang av selve bedømmelsen for å vurdere om denne 


er bygget på en riktig bedømmelsesnorm 


- oppnevner flere sakkyndige eller en ny sakkyndig komité 


6.4.2 Anvendelse av kvalifikasjonsprinsippet 


Ansettelsesorganet skal ansette den søker som er best kvalifisert for den ledige stillingen. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved ansettelse, hvis det ene kjønn er underrepresentert på vedkommende 


fagområde. 


6.4.3 Saksbehandlingen i ansettelsesorganet  


Ansettelse i universitetsstyret og fakultetsstyret skjer i møte.  


Ansettelse i ansettelsesutvalg skjer ved at saksdokumentene sendes til ansettelsesutvalgets 


medlemmer, som hver for seg avgir uttalelse. Leder av ansettelsesutvalget avgir sin uttalelse til slutt. 


Det avholdes møte når ett medlem av ansettelsesutvalget krever det, eller når det er dissens blant 


ansettelsesutvalgets medlemmer. 


Medlemmer av ansettelsesorganet som har deltatt i innstillende myndighets behandling av saken 


eller vært medlem av sakkyndig komité, bør vike sete ved ansettelsesorganets behandling av saken.  


Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. pkt. 3.4 kreve 


saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes i det møte hvor ansettelsessaken 


behandles, og skal grunngis skriftlig. 


Ansettelsesorganet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og 


underskriver. Ved stemmelikhet har ansettelsesorganets leder dobbeltstemme.  


Ansettelsesorganets vedtak tas inn i en protokoll hvor det skal fremgå hvordan den enkelte har 


stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved protokolltilførsel. 


Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av ansettelsesorganets behandling av saken i møtet. 


6.4.4 Innsyn i ansettelsesorganets vurderinger og vedtak  


Ansettelsesorganets vedtak er offentlig. 







12 


 


En søker har ikke rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder vurderinger 


som er gjort eller gitt av ansettelsesorganet.  


7. Særskilte regler for vitenskapelige ansettelsesforhold 


7.1 Midlertidige bistillinger ved UiB 


Det kan foretas midlertidig ansettelse i bistilling i inntil 20 prosent av undervisnings- og 


forskerstilling. 


Det er en forutsetning for midlertidig bistilling ved UiB at den som ansettes har hovedstilling hos 


annen arbeidsgiver. Ved opphør av hovedstilling opphører også den midlertidige bistillingen uten 


oppsigelse. 


Det skal foretas sakkyndig bedømmelse etter stillingsbeskrivelse som er tilpasset den vitenskapelige 


kompetanse som er nødvendig for den midlertidige stillingen. Fakultetsstyret kan i særlige tilfelle 


bestemme at kravene til sakkyndig bedømmelse fravikes. For ansatt i midlertidig bistilling ved UiB 


som har oppnådd kompetanseerklæring for II-stilling og som søker ledig hovedstilling, skal det 


foretas ny bedømmelse basert på de ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar 


med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for hovedstillingen.  


 


7.2 Kombinerte stillinger 


En kombinert stilling er en fast hovedstilling og en fast bistilling med inntil 20 prosent  av full stilling, 


som etter avtale mellom ulike arbeidsgivere er knyttet sammen på den måten at den ansatte som 


har hovedstillingen er pålagt bistillingen. Kombinerte stillinger skiller seg fra andre 


stillingskombinasjoner ved at bistillingen behandles som et tillegg til hovedlønnen, og ikke blir lagt til 


stillingsprosenten. 


Avtalen skal avklare arbeidsgivernes forpliktelser når det gjelder arbeidstakere i kombinerte 


stillinger, og tilrettelegging og finansiering for de forsknings- og undervisningsfunksjoner som 


arbeidstakere i kombinerte stillinger skal ivareta.  Det skal legges til rette for at hvert av 


arbeidsforholdene tilpasses slik at arbeidspliktene i begge stillinger ivaretas.  


Kombinerte stillinger skal lyses ut samtidig i fellesskap av hoved- og bistillingsarbeidsgiver.  


Søkere må oppfylle ansettelsesvilkårene og kompetansekravene for begge stillingene. Fakultetsstyret 


kan for bistilling ved UiB i særlige tilfelle bestemme at kravene til ordinær sakkyndig bedømmelse 


fravikes. For bistillingsinnehaver ved UiB som har oppnådd slik begrenset kompetanseerklæring, og 


som søker om annen fast ansettelse eller opprykk, skal det foretas ny bedømmelse basert på de 


ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder. 


Dersom den ene arbeidsgiver ønsker å ansette en søker som den andre arbeidsgiver ikke finner 


kvalifisert, kunngjøres stillingene på nytt. Før ansettelse i hovedstillingen skal ansettelsesorganet for 


bistillingen godkjenne ansettelsen. 
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Arbeidstakere i kombinerte stillinger skal følge begge parters regler for sikring av konfidensiell 


informasjon.  


Søknad/melding om ferie, sykdom og annet fravær skal forelegges begge arbeidsgivere. 


Ved opphør av ansettelse i hovedstillingen, opphører også ansettelsen i bistillingen. Selvstendig 


opphør av bistillingen, skjer etter de alminnelige opphørsregler i biarbeidsgiverens virksomhet. 


Pensjonsforhold for kombinerte stillinger må avklares individuelt med Statens Pensjonskasse. 


7.3 Eksternt finansierte oppdrag 


Etter forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 kan det blant annet gjøres unntak fra 


tjenestemannslovens regler om utlysning, innstilling og ansettelse for stillinger i eksternt finansierte 


oppdrag. 


Ved anvendelse av forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 skal begrepet eksternt finansierte 


oppdrag fortolkes som arbeid som er tidsavgrenset og primært skal utføres på vegne av en annen 


virksomhet som i det hele, eller i det alt vesentlige, finansierer oppdraget. Med eksternt finansiert 


personale forstås ansatte som er midlertidig ansatt for å utføre arbeid i slike oppdrag og som 


finansieres ved inntektsoverføring fra den annen virksomhet. 


Ved UiB skal unntaksregelen praktiseres på følgende måte: 


- Det skal alltid foretas utlysning for stillinger som har varighet over tre år 


- Sakkyndig bedømmelse skal skje iht. reglene i pkt. 6.2.2 eller 6.2.6 


- For utlyste stillinger kan innstilling foretas av instituttleder, eller etter delegasjon av utnevnt 


prosjektleder ansatt ved UiB 


- Ansettelse i stillinger i eksternt finansierte oppdrag kan skje i ansettelsesutvalget 


7.4 Stipendiatstillinger 


Stipendiatstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 


Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst to sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet 


Ansettelser i stipendiatstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


7.5 Postdoktorstillinger 


Postdoktorstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 
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Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst tre sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet.  


Ansettelser i postdoktorstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


8. Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, jf. universitets- og 


høyskoleloven § 11-3 


8.1. Vedtaksorgan  


Ansettelsesorganet selv avgjør sak etter tjenestemannsloven § 17 nr. 3 om avskjed, oppsigelse, 


suspensjon eller ordensstraff.   


For stillinger hvor ansettelsesutvalg er ansettelsesorgan, avgjøres slike saker i fakultetsstyret. 


8.2. Rett til mindretallsanke iht. tjenestemannsloven § 18 nr. 2 


Er det i et ansettelsesorgan ikke flertall for å fatte vedtak om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, 


kan hvert medlem av mindretallet kreve at saken bringes inn til universitetsstyret for avgjørelse. Det 


samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. Krav om dette må fremsettes 


i det møte hvor vedtaket skulle treffes.  


For vedtak i universitetsstyret gjelder ikke reglene om rett til mindretallsanke etter 


tjenestemannsloven § 18 nr. 2.  


8.3 Klageorgan 


Ansatt som har fått avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, kan påklage vedtaket til 


universitetsstyret.  


Er vedtaket fattet av universitetsstyret er departementet klageorgan.  
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Vedtak i sak 09-19 Tilsettingsråd for rekrutterings- og 
forskerstillinger samt delegering av fullmakt ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 


 


Universitetsstyret behandlet saken i møte 19.2.2009 og følgende vedtak ble truffet: 


 


” 1. Universitetsstyret oppretter med dette et tilsettingsråd ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, 
samt eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger. Tilsettingsrådet gis 
følgende sammensetning: 


 Dekanus 


 En midlertidig vitenskapelig tilsatt 


 To fast vitenskapelig tilsatte 


 En student. 


2. Universitetsstyret tar fakultetsstyrets vedtak om å gi dekanus fullmakt til 
oppnevning av sakkyndig komité til etterretning.” 


 


 


Som en vil se er sammensetning av tilsettingsrådet endret etter styrets ønske.  


 


 


 


Hilde Hvidsten Bretvin 


kontorsjef Mona Viksøy 


 førstekonsulent 


 


Kopi 


Personal- og organisasjonsavdelingen 


 


Referanse Dato 


2008/13570-MOV 24.02.2009 


 







 1 


Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


   
 


Arkivkode:   Fak.sak: 44/09 


Sak nr.: 2008/13570  Møte: 11.03.2009 


 
 


Ny versjon 


 
Oppnevning av tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiater og 
postdoktorer samt eksternt finansierte forskerstillinger 


 
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtok i møte 17. 
september 2008, sak 108/08, om å be Universitetsstyret om oppnevning av et 
Tilsettingsråd for rekrutterings- og forskerstillinger (eksternt finansierte) ved 
fakultetet. 
 
Universitetsstyret behandlet saken i møte 19.2.2009 og fattet følgende vedtak: 


”1. Universitetsstyret oppretter med dette et tilsettingsråd ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, samt 
eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger. Tilsettingsrådet gis følgende 
sammensetning: 
Dekanus 
En midlertidig vitenskapelig tilsatt 
To fast vitenskapelige tilsatte 
En student 
 
2. Universitetsstyret tar fakultetsstyrets vedtak om å gi dekanus fullmakt til 
oppnevning av sakkyndig komité til etterretning.” 


 
I henhold til saksforelegget fra Universitetsstyret skal en representant for fast 
vitenskapelig tilsatte til tilsettingsrådet oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra 
fagforeningene ved UiB. Studentene skal også være representert. 
 
I brev av 27.2.2009 fra fakultetet til Forskerforbundet UiB, Akademikerne UiB, NTL 
UiB og Parat UiB er fagforeningene bedt om å foreslå en felles representant for fast 
vitenskapelig personale til tilsettingsrådet ved MOF. Studentene ved MOSU er også 
bedt om å foreslå en representant til tilsettingsrådet i brev av 27.2.2009. 
Fagforeningene vil diskutere saken i Forhandlingsutvalgsmøte 4.3.2009 og komme 
tilbake med navn på en representant. 
 
I følge fakultetsstyrets vedtak i sak 108/08 ønsket fakultetsstyret selv å oppnevne 
representanter til tilsettingsrådet av og blant fakultetsstyrets medlemmer. 
 
Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til 
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Vedtak: 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner 
tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, samt 
eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger 


 
2. Tilsettingsrådet gis følgende sammensetning: 


Dekanus 
En midlertidig vitenskapelig tilsatt 
To fast vitenskapelige tilsatte 
En student 


 
3. En representant for fast vitenskapelige tilsatte oppnevnes av fakultetsstyret 


i møte 11. mars 2009 
 
4. Den andre representanten for fast vitenskapelige tilsatte oppnevnes etter 


forslag fra fagforeningene ved UiB 
 
5. Representanten for studentene oppnevnes etter forslag fra MOSU  


 
6. Tilsettingsrådet er for perioden 15. mars 2009 – 31. juli 2009 da sistnevnte 


dato er utløp for perioden til det sittende fakultetsstyret 
 


7. Det oppnevnes personlige vara for representantene 
 


8. Dekanus gis fullmakt til å godkjenne midlertidige regler for tilsettingsrådet. 
Fakultetsstyret får seg forelagt styresak i aprilmøtet med regler for 
tilsettingsrådet. 


 
 
 
 
 
 
 
   
  Nina Mevold 
 
 
 
10.03.2009 /GEJ  
 
 
Vedlegg: 
Saksforelegg 09-19 Universitetsstyret 
Brev av 24.02.2009 fra Kollegiesekretariatet ang Universitetsstyrets vedtak 





		Sak 62-14 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Tilsettingsrådet ved MOF

		Forslag til vedtak
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 67/14 


Sak nr.:  2014/7352  Møte: 17.09.2014 


 
 
 
 
UTLYSNING – FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I ODONTOLOGI (ORAL KIRURGI 
OG ORAL MEDISIN) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
 
 
 
Institutt for klinisk odontologi ber i brev av 01.09.2014 om å få lyse ut en 50 % fast 
stilling som førsteamanuensis i odontologi (oral kirurgi og oral medisin). 
 
Stillingen er ledig i forbindelse med oppsigelse og det er budsjettmessig dekning for 
stillingen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 50 % fast 
stilling som førsteamanuensis i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) ved 
Institutt for klinisk odontologi. 
 


2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi 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. 
 


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fung. fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
Seksjonsleder rekruttering 


 
 
01.09.2014 /IRWA  
 
 
Vedlegg:  
Brev fra Institutt for klinisk odontologi av 01.09.2014 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for klinisk odontologi 
 


 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


Ber om utlysning av 50 % fast stilling som førsteamanuensis i 
odontologi (oral kirurgi og oral medisin) 
Institutt for klinisk odontologi ber om at det lyses ut en 50 % fast stilling som 
førsteamanuensis i odontologi (oral kirurgi og oral medisin). 
 
Stillingen er ledig etter Hallvard Vindenes og instituttet har budsjettmessig dekning for 
stillingen. 
 
Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk. 
 
Vi ber om utlysning snarest mulig.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anne N. Åstrøm 
instituttleder Tone F. Hordvik 
 administrasjonssjef 
 
 
 
Vedlegg: 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og 
engelsk 
  
  
 


Referanse Dato 


2014/7352-IRWA 01.09.2014 
  


 


 


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


Institutt for klinisk odontologi 
Telefon 55586560 
Telefaks 55586577 
post@iko.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


Saksbehandler 
Iris Karina Walle 
+47 55 58 64 69 
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Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral 
medisin) ved Institutt for klinisk odontologi 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral medisin). Arbeidsstad er Institutt 
for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Årstadveien 19, Bergen. 


Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar for fast tilsetjing som førsteamanuensis, kan 
det verte aktuelt med mellombels tilsetjing dersom det er sannsynleg at søkjar vil oppnå 
kompetanse innan tre år. Ved slutten av tilsetjingsperioden vil kompetansen verte vurdert på 
nytt med tanke på fast tilsetjing. 


Ei omtale av stillinga med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter 
og andre tilhøve som vil verte lagd vekt på ved tilsetjinga, kan ein finne lengre nede på denne 
sida. 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar professor 
Anne N. Åstrøm, telefon +47 55 58 66 04 eller e-post: Anne.Astrom@iko.uib.no  
 
Kvalifikasjonar  
Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande 
kompetanse, og vere godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin etter 5-årig studieplan, 
eller godkjent spesialist i Kjevekirurgi og munnhulesjukdommar. Søkjarar må ha norsk 
autorisasjon som tannlege ved tilsetjingstidspunktet 
 
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. Det er ei føremon at søkjaren har 
røynsle frå undervisning. 
  
Det vil verte lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid. 
  
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som blir tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 
 
Løn 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i 
lønsregulativet til staten, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 
aktuelt å vurdere høgare løn. 
 
Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 
 
Retningsliner 
Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til ein kvar tid, og utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom lov 
vert vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 
  



http://www.uib.no/iko

mailto:Anne.Astrom@iko.uib.no
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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 
vitskapelege 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 utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege 
stillingar. 
  
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å 
bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om 
dette. 
  
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga. 
  
Søknad 
Slik søkjer du stillinga: 
  
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenka «Søk stillingen» på denne sida. 
  
Legg ved elektronisk: 
● CV 
● vitnemål 
● attestar 
● fullstendig publikasjonsliste 
● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysningar om kvar dei er offentleggjorde 
● vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 for 
førsteamanuensis) 
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 
vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden. 


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
  
Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante 
vedlegg er sendt inn innan fristen. 
  
Ein viser elles til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige 
mellomstillinger”. 


  


Søknadsfrist: 







STILLINGSOMTALE 


Førsteamanuensis (50 % fast) i odontologi (oral kirurgi og oral 
medisin) ved Institutt for klinisk odontologi 


Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har fem institutt. Ved 
Institutt for klinisk odontologi er hovudoppgåvene forsking, forskarutdanning, formidling og 
utdanning av tannlegar og tannpleiarar, samt spesialist-/spesialutdanning i kliniske 
odontologiske fag. Odontologisk klinikk er ein integrert del av instituttet. 


Institutt for klinisk odontologi har ca. 65 årsverk fordelt på ca. 30 personer i vitskaplege 
stillingar, ca. 15 stipendiatar og 17 i teknisk/administrative stillingar. Instituttet har hovudbase 
i Årstadveien 19, men deler av verksemda er lokalisert til Overlege Danielssens hus i 
Årstadveien 21. 


Den som vert tilsett vil få undervisingsoppgåver i fagområdet oral kirurgi og oral medisin i 
samsvar med gjeldande studieplanar. Seksjon for oral kirurgi og oral medisin har for tida 3,6 
vitskaplege stillingar. Seksjonen har eit nært samarbeid med Kjevekirurgisk avdeling, 
Haukeland universitetssjukehus. 


Undervisningsdelen omfattar grunnutdanning for tannlege- og tannpleiestudentar, og etter- og 
spesialistutdanning av tannleger. Seksjonen både driv og har det faglege ansvaret for eit 
femårig studieprogram, som kvalifiserer til spesialistgodkjenning i oral kirurgi og oral 
medisin. Programmet har for tida seks studentar. 


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har ført til oppmjuking av grensene mellom 
tradisjonelle fagområde og forandringar i undervisingsoppgåver. Dette vil også kunne føre til 
endringar av oppgåver for den einskilde vitskaplege tilsette. Samarbeid med andre seksjonar 
er prioritert. 


Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i større prosjekt. Desse tematiske 
satsingsområda omfattar orale slimhinnelidingar, kraniofacial utvikling og funksjon, 
biomaterialer, orale infeksjonar og helse åtferd. Eit Senter for klinisk odontologisk forsking er 
etablert, mellom anna som eit knutepunkt for koordineringa. Søkjarar med forskingsbakgrunn 
innan oral kirurgi og oral medisin vil verte sette framfor andre. 


Kvalifikasjonskrav 


Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande 
kompetanse.  og vere godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin etter 5-årig studieplan, 
eller godkjent spesialist i Kjevekirurgi og munnhulesjukdommar. Søkjarar må ha norsk 
autorisasjon som tannlege ved tilsetjingstidspunktet 
 


Det vert vidare kravd dokumentert vitskapeleg kompetanse i samsvar med kompetansekrav 
for vitskapelege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søkjarar bør kunne 
dokumentere omfattande klinisk røynsle samt klinisk og teoretisk undervisning. I tillegg vil 







administrativ røynsle, leiareigenskapar og dokumentert evne og vilje til samarbeid verte 
vektlagt 


Undervisningsspråket er til vanleg norsk, og den som vert tilsett må kunne undervise på norsk 
eller eit anna skandinavisk språk.  


Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk 


Ansvarsområde og arbeidsplikter 


Den som vert tilsett har plikt til å drive forsking, teoretisk og klinisk undervisning, rettleiing, 
eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner. Den som vert tilsett 
vil få særlig undervisningsplikt i fagområdet oral kirurgi og oral medisin og 
undervisningsblokkene kjeve- og slimhinnelidingar, og klinisk innføringskurs. 


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


Universitetsstyret understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt ved 
tilsetting i vitskaplege mellom - og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å leggje ved: 


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


så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


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


 


 


 







Part-time permanent position as Associate Professor in 
Dentistry (Oral surgery and Oral Medicine) at the Department 
of Clinical Dentistry 


A part-time permanent position as associate professor (50 %) of dentistry (oral surgery and 
oral medicine) is available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The 
Department is located at the following address: Årstadveien 19, 5009 Bergen. 


If no qualified applicant applies for a permanent position as associate professor, the 
University may consider making an appointment to the position of associate professor for a 
period of up to three years if it is probable that the applicant will obtain his/her qualifications 
in the course of this time. At the expiry of this appointment period, the candidate’s 
qualifications will be re-evaluated with a view to a permanent appointment. 


See end of page for a description of the position with details of curriculum and area of 
responsibility, particular duties and other circumstances which will be emphasized at the time 
of appointment. 
  
Additional information on the position is obtainable from Professor and Head of Department 
of Clinical Dentistry, Anne Nordrehaug Åstrøm, phone: + 47 55 58 64 83 or email: 
anne.aastrom@iko.uib.no 
 


Qualifications 


To be qualified as associate professor, one needs to have a relevant Norwegian PhD-degree or 
corresponding qualifications and qualifications as an oral and maxillofacial surgeon (Five 
year program). The successful applicant must also have a Norwegian authorisation as dentist 
when entering the position. 


Applicants should have substantial research leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities and strategic research planning. 
Special emphasis will be put on good communication and collaboration skills. Candidates 
should be able to demonstrate strong interpersonal skills and the ability to work and 
communicate well with others in a team environment. 


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


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


For an associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the 
government salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 500 300 - 
528 800 gross p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension 
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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 visit; 
http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib  


 


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 as far as possible. 
The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective to ensure that we 
achieve a balanced age and sex composition as well as 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” at this 
website. 
  
● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities 
● scanned copies of your certificates 
● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 
● complete list of scholarly works, with information about where these have been published 
● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 
information on where they have been published 
● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor) 
 



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





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


The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 
  
Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make 
sure all relevant documentation is present. 
 
Reference is made to "Rules of procedure for appointments intermediate positions at the 
University of Bergen."  
 
If you send your application via e-mail to an individual, it will not be considered. 
 
  
 
Closing date for applications: 


 


Description of position  


Part-time permanent position as Associate Professor in 
Dentistry (Oral surgery and Oral Medicine) at the Department 
of Clinical Dentistry 


The Faculty of Medicine and Dentistry at University of Bergen has five departments. At the 
Department of Clinical Dentistry the main activities are research, supervision at PhD-level 
promotion of research news to the public, graduate training of dentists and dental hygienists 
and postgraduate training in dentistry. The Clinic of Dentistry is a part of the department. 


The Department of Clinical Dentistry has approximately 65 positions; 30 positions for 
scientific staff, approximately 15 PhD students and 15 persons in technical/administrative 
positions. The Department is located in Årstadveien 19, but some of the staff is located in 
Overlege Danielsens hus i Årstadveien 21. 


The position is connected to Oral Surgery/Oral Medicine with working obligations in 
agreement with the existing curriculum. This includes teaching of dental students and dental 
hygienists and postgraduate training of dentists. The department of Oral Surgery/Oral 
Medicine has the responsibility for a 5-years program, qualifying for specialist authorisation 
in Oral Surgery/Oral Medicine. The department consists at present of 3,6 full faculty staff, 
and cooperates closely with the Department of oral and maxillofacial surgery at  Haukeland 
University Hospital. 


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


The research activities at the Department is organised into research groups. This includes 
cancer research, craniofacial development and function, biomaterials, oral infection and 







inflammation and behavioural science. A Centre for Clinical Research is established to 
coordinate technical support and service. Applicants with research experience in oral 
surgery/oral medicine will be preferred. 


Qualifications 


In order to be qualified as associate professor, one needs to have a relevant Norwegian PhD-
degree or corresponding qualifications and Norwegian authorisation as dentist. In addition the 
successful candidate needs approval as a specialist in oral surgery/oral medicine  (5 year 
program) or have corresponding qualifications. The applicant should be able to document 
comprehensive clinical and theoretical experience. In addition, administrative- and leadership 
experience as well as collaborating abilities will be emphasised. 


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


Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment.  
 


Responsibilities and duties 


Research-, teaching- (theoretical and clinical), supervision-, exam administration and 
administrative duties are mandatory according to existing regulations. The one employed will, 
in addition to teaching in Oral Surgery/Oral Medicine, have teaching obligations in integrated 
teaching courses across units.  


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 emphasises that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and top academic positions. Applicants must produce evidence of 
their own teaching qualifications. This can be done by submitting, for instance:  


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







• own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 
to the development of teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or 
teaching environments. 


 


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


a) Referat - Komitémøter i REK vest, 05.06.2014 og 14.08.2014, lenker vedl. 
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 20. mars 2014, vedl.   
c) Referat – Utvidet forskningsledelse, møter desember 2013 til mai 2014, vedl.   
d) Årshjul for fakultetsstyret høst 2014, vedl.  
e) Opptak 2014 – Det medisinsk-odontologiske fakultet 
f) Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2013 - tilbakemelding 
g) Dekanen orienterer  
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a) Referat fra komitémøte, REK Vest 05.06.2014 og 14.08.2014, lenker vedl.:  
 
Møte 
05.06.2014: https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419926/Møtedokument%2
0.pdf 
 
Møte 14.08.2014:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419928/Møtedokument%20.pdf 
 


 
 


 
 


 
 
 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419926/M%C3%B8tedokument%20.pdf

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419926/M%C3%B8tedokument%20.pdf

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419928/M%C3%B8tedokument%20.pdf





Universitetet i Bergen 
Det medisinsk‐odontologiske fakultet 
 
 
Referat fra møte i utvidet studieledelse 
 
Tid og sted: torsdag 20. mars kl. 13.15‐15.30, styrerommet, 4. etg. Armauer Hansens hus 
 
Til stede: Alice Kvåle, Ann‐Katrin Gerd Johansson, Arne Tjølsen, Eivind Valestrand, Hans Flaatten, 
Inge Fristad, Jutta Dierkes, Morten Eirik Berge, Torbjørn Jonung, Wubalem Kassahun, Eirik Dalheim, 
Ørjan Leren. 
 
 
Saksliste 
 
 
 
Sak 1 


 
Utdanningsmelding 2013 
 
Innspill og merknader til utdanningsmeldingen som kom fram i møtet ble diskutert og tatt 
inn i meldingen der dette var mulig. Meldingen ble endelig vedtatt av fakultetsstyret 9. 
april. Meldingen er ellers behandlet i UiBs sentrale utdanningsutvalg 7. april og skal endelig 
behandles av UiBs styre 28. mai. 


 
Sak 2 


 
Revisjon av handlingsplan for utdanning 
 
Den utvidete studieledelsen kom med konstruktive innspill til handlingsplanen og flere 
punkter i planen ble justert i møtet. 
 
MOSU har også fått mulighet til å komme med innspill/merknader til planen i etterkant av 
møtet. 


   
Orienteringer 
 


 
Sak  3 


 
Sammendrag av undersøkelsen UiB‐student 2013 
 
Sammendraget av undersøkelsen ble presentert i møtet. 


 
Sak 4 


 
Tenketank i regi av Medisinsk fagutvalg (MFU) 
 
Leder for MOSU orienterte kort om arbeidet med tenketank.  


   
Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt. 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Møte – Utvidet forskningsledelse 


  


Sak nr. 2014/498   
Møtedato: 16.06.2014, kl. 14.00 -15.30.   
Møtested: Styrerommet  AHH, 4. etg. 
 
Til stede: 
Robert Bjerknes, Roland Jonsson, Donald Gullberg, Odd Helge Gilja, Anne Isine Bolstad,  
 
Forfall: 
Anne Kjersti Daltveit, Kaya Kvarme Jacobsen, Jill Opsahl, Tore Borkhus 
 
Fra sakkyndig nemnd: 
Rolf K. Berge, Mihaela Roxana Cimpan  
 
Forfall fra sakkyndig nemnd: 
Kjell-Morten Myhr, Jan Haavik, Øystein Bruserud, Bjørn Bjorvatn, 
 
Saksliste 
Sak 14/14 Innkalling og saksliste  


 
Ingen merknader 
 


Sak 15/14 Utkast til referat fra møte 17.03.2014  
 
Ingen merknader 
 


Sak 16/14 Orienteringssaker  
 


- INFRASTRUKTUR – orientering om søknadsprosess 2014 
Robert Bjerknes orienterte. 
NFR lyser ut midler gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 
(INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 15. oktober 2014. Rammen for 
årets utlysning er mellom 600-800 millioner kroner. UiBs tidsplan for 
søknadsprosessen er som følge: 
8. august – Fakultetets frist for å melde inn søknader fra instituttene. 
8. september - Frist for fakultetene til å melde inn til 
Forskningsadministrativ avdeling prioritert liste over søknader. 
15. september - Frist for universitetsledelsen til å legge frem for fakultetene 
forslag til UIBs prioritering av søknader. 
22. september - Møte mellom fakulteter/avdelinger og rektoratet for å 
godkjenne UiBs søknad. 
15. oktober - Frist for innsending av enkeltsøknader fra prosjektansvarlige 
til Forskningsrådet, og for UiB til å sende inn prioritert liste over søknader. 
 


- Nasjonal gruppe for nasjonal samordning av kjernefasilitetsdrift 
Robert Bjerknes orienterte. 
Nasjonalt Dekanmøte har oppnevnt en nasjonal arbeidsgruppe som skal 
se på samordningen av kjernefasilitetene. NTNU leder arbeidet. Mandatet 
er under utarbeidelse. 
 


- Mulig omorganisering av forskerutdanningen ved UiB 
Robert Bjerknes orienterte. 
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Tirsdag 17. juni avholdes det et fellesmøte mellom Forskningsutvalget og 
Utdanningsutvalget  ved UiB der tema er en mulig omorganisering av 
forskerutdanningen, med bl.a. å organisere forskerutdanningen under 
studieseksjonen. 
  


- Formidlingskurs for yngre forskere ved MOF 
Robert Bjerknes orienterte. 
I samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Marion Solheim vil det bli satt 
opp et formidlingskurs for 10 deltakere i løpet av høsten 2014. kurset 
finansiers av Giertsen og Arnetsens legat. Instituttene har fått tilbud om å 
melde inn to kandidater hver. Det er fortsatt noen institutt som ikke har 
meldt inn kandidater til kurset.   
 


- Nye strategiske forskningssatsinger i vest – prosess i Samarbeidsorganet 
2014  
Robert Bjerknes orienterte. 
Samarbeidsorganet vil avklare de overordnede tema, og i etterkant av 
dette vil det ble lyst ut midler. 


Sak 17/15  Drøftingssaker 
 
Grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger  ved MOF :  
 
Sakkyndig nemnd var invitert til møte for erfaringsutveksling og diskusjon av 
dagens rutiner rundt utlysning og søknadsvurdering. Robert Bjerknes innledet 
diskusjonen med en gjennomgang av resultat av søknadsprosesser fra 2011 og 
status for øremerkinger. 
 
Deretter ble innspill rundt søknadsprosedyre og evaluering diskutert punktvis. I 
diskusjonen ble følgende forbedringstiltak vedtatt: 
 
Utlysning og saksforbereding 


• Ved utlysning opprettholdes kravet om godkjenning fra NOKUT av 
utenlandsk utdanning ved søknadstidspunktet. Informasjon om dette vil bli 
tydeliggjort på fakultetets nettsider og i dialogen med institutter og 
fagmiløenen. 


• I utlysningsteksten skal krav til rekkefølgen på vedlegg og oppdatert CV 
presiseres. 


• En Excel-oversikt over søkerne utarbeidet av administrasjonen skal 
distribueres til komiteens medlemmer etter søknadsfristens utløp som 
tillegg til det materiale som sendes ut i dag. 


 
Retningslinjer for vurdering av stipendiatsøknader ved MOF, UIB.  


• Lik vekting av kriteriene kandidat, prosjekt og forskningsmiljø 
opprettholdes. 


• I vurderingen av prosjektet endres teksten for karakter 5 slik: «Originalt, 
innovativt og meget godt prosjekt…..». 


• I kommentarfeltet presiseres det at prosjektets potensiale vektlegges. 
• I fotnote 1 side 2 om bibliometri presiseres det hvilken database som skal 


benyttes ved bestemmelse av bl.a. H-index, samtidig som det gis to 
alternative linker for innlogging. 
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Retningslinjer for vurdering av postdoktorsøknader MOF, UIB 
• Ved vekting av kriteriene (kandidat, prosjekt og forskningsmiljø) skal 


følgende forholdstall gjelde: Kandidat 40%, prosjekt 30%, forskningsmiljø 
30%. 


• I vurderingen av prosjektet endres teksten for karakter 5 slik: «Originalt, 
innovativt og meget godt prosjekt…..». 


• I kommentarfeltet presiseres det at prosjektets potensiale vektlegges. 
• I fotnote 1 side 2 om bibliometri presiseres det hvilken database som skal 


benyttes ved bestemmelse av bl.a. H-index, samtidig som det gis to 
alternative linker for innlogging. 
 


Evalueringsmøtet 
Prosedyrene for evalueringsmøtet opprettholdes, men for å ytterligere forbedre 
kalibreringen av de enkeltes vurderinger innføres følgende fra neste møte: 
Administrasjonen lager et gjennomsnitt av de enkelte evaluatorers 
karaktersettinger som presenteres i begynnelsen av møtet.  


Sak 18/15 Aktuelt fra instituttene 
IBM: 
- Tre vitenskapelige stiller er lyst ut og ansettelsesprosessen er godt i gang. 
 
K1: 


- Det ble etterlyst fortgang i arbeidet med vurdering av ernæringsstudienes 
organisering. MedViz-konferansen arrangeres i disse dager. 


 
K2: 


- Eystein Husebye er konstituert instituttleder. Ingen endringer i ledelsen for 
øvrig ved instituttet. 


- Det arbeides med en langsiktig strategiplan for rekrutteringsstillinger. En 
arbeidsgruppe er nedsatt for formålet. 


 
 
IKO: 


- Opplever god søknadsaktivitet til NFR og H2020. 
- Prosessen frem til stipendiattildeling i gerodontologi bør gjennomgås. 


 
Alle: 
Det er et ønske om ytterligere å effektivisere prosessen fra evalueringsmøtet til 
kandidatene får tilbud om rekrutteringsstilling. 
 


Sak 19/15 Eventuelt 
K1: 
Det er et ønske fra flere institutt at det utarbeides et Årshjul for søknadsfrister for 
eksterne midler i samarbeid mellom FA, MOF, instituttene og eksterne 
samarbeidspartnere. 
 


 
 
 


Robert Bjerknes(s.) 
 
 
 


Anne Berit Kolmannskog (s.) 
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Sak nr. 2014/498   
Møtedato: 05.05.2014, kl. 14.00 -15.30.   
Møtested: Styrerommet  AHH, 4. etg. 
 
 
Til stede: Robert Bjerknes, Donald Gullberg, Roland Jonsson, Anne Isine Bolstad, Anne 


Kjersti Daltveit, Gulen Arslan Lied, Tore Borkhus 
Forfall: Odd Helge Gilja, Marit Grønning, Kaya Kvarme Jacobsen, Gry Omland, Jill Opsahl, 


Erna Iren Heggland 
Fra adm.: Inger Hjeldnes Senneseth, Anne Berit Kolmannskog 
 
Saksliste 
Sak 11/14 Innkalling og saksliste 


 
Godkjent 


Sak 12/14 Utkast til referat fra møte 17.03.2014 
 
Godkjent 


Sak 13/14 Orienteringssaker 
Status bruk av rekrutteringsstillinger ved MOF  
Robert Bjerknes orienterte om status for bruk av rekrutteringsstillinger pr. 
april 2014. Forbruket følger budsjetterte mål for 2014. 
Pr. april er forholdet mellom fri og øremerkede stillinger innenfor 
rammen for 2014. For detaljer se vedlagt presentasjon 
(Vedlegg1). 
 
Publisering og forskerutdanning – resultatgjennomgang for 2013 
Robert Bjerknes orienterte. Samlet sett opplever fakultet en økning i 
publiseringsrate men har samtidig en nedgang i tildelte publiseringspoeng pr. 
publikasjon og antall nivå 2 publiseringer. For detaljer se vedlagt 
presentasjon (Vedlegg 2). 
 


Sak 14/14 Større infrastruktur og kjernefasiliteter 
Status fakultetets kjernefasiliteter 
Robert Bjerknes orienterte. Fakultetet har fått de første årsrapportene fra en del 
kjernefasiliteter. Vi tar saken opp på nytt så snart alle rapporter er mottatt og 
gjennomgått. For øvrig blir problemstillinger rundt drift av større felles infrastruktur / 
kjernefasiliteter oppfølgingssak på årets dekanmøte i juni. 


 
Forberedelse årets søknad til INFRASTRUKTUR NFR 
Robert Bjerknes orienterte. Infrastrukturbehovet må synligjøres gjennom søknader 
til infrastrukturprogrammet i NFR. Det er viktig at fagmiljøene ved instituttene 
planlegger for brede nye søknader, gjerne for å støtte opp under dagens 
kjernefasilitetstenkning og samhandling med helseforetakene. UiB vil koordinere 
sin prosess rundt prioritering, og det første møtet rundt dette avholdes 13/5. I 
etterkant av dette forventes det at fakultetene får opplysninger om UiBs prosess. 
Det forventes utlysning fra NFR i juni og søknadsfrist i oktober. Det vil bli sendt 
mer informasjon til instituttene så snart den foreligger. 


Sak 15/14 Aktuelt fra instituttene 
IBM: 
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- Gjennomgår avhandlingene avlagt ved instituttet i forhold til publisering.  
- Jobber med søknader til NFR.  


 
K2: 


- Evakuerer Kjernefasilitetene ved instituttet 
- Ser på hvordan pliktarbeidet fordeles blant stipendiatene 
- Jobber med søknader til NFR 


 
IKO: 


- Arbeider videre med forskningsstrategi 
- Har hatt besøk fra Stavanger Universitetssykehus som snakket om 


kvalitetssikring på laben 
- Revisjon av samarbeidsavtale med Fylkeskommunen 


 
IGS: 


- Opplever en nedgang i antall søknader til eksterne kilder fra tidligere år. 
 
 
 


Sak 16/14 Eventuelt 
 Donald Gullberg orienterte fra EEA-møte i Polen. 
 


 
 
 
 
 


Robert Bjerknes(s.) 
 
 
 


Anne Berit Kolmannskog (s.) 
 







STATUS 
REKRUTTERINGSSTILLINGER  
 
MOF – APRIL 2014 







GRUNNBEVILGNING - 
STIPENDIATSTILLINGER 
 2014:  


 Budsjettert med 113 årsverk (etter innveksling av 7 
stillinger (120-7)) 


 I bruk: 
 Gj.snitt 2014: 113 


 Øremerking/Strategisk bruk: 
 Odontologi (13), Forskerlinjen (15), Farmasi (1), SFF (9), 


Jebsen-sentra (6), BFS (2), ERC (2) 
 48 stillinger tatt i bruk/forpliktet (48/113=42,5%) 
 36 stillinger i aktiv bruk akkurat nå (36/113=31,9%) 


 







GRUNNBEVILGNING - POSTDOC-
STILLINGER 
 2014: 


 22 årsverk (etter innveksling av 7 stipendiat-
stillinger (15+7)); budsjettert med 44 


 I bruk: 
 Gj.snitt 2014: 43 


 Øremerking/Strategisk bruk: 
 Odontologi (3), SFF (7,3), Jebsen-sentra (4), BFS (2), 


Kjernefasiliteter (3) 
 19,3 stillinger tatt i bruk/forpliktet (19,3/22=87,7%) 
 11 stillinger i aktiv bruk (11/22=50,0%) 


 







EKSTERNFINANSIERTE 
REKRUTTERINGSSTILLINGER 


Eksternfinansierte rekrutteringsstillinger 2014


Stipendiater
TOTALT NFR EU Kreftforeningen Andre


31 11 2 7 11
Postdocs


TOTALT NFR EU Kreftforeningen Andre
30 12 1 10 7


I tillegg kommer 70 eksternfinansierte årsverk som forsker 







BMFS 
Navn Institutt Årstall  
Gundersen, Lise Inst. For klinisk medisin 2009       
Costea, Daniela E. Gades institutt 2009       
Hrvoje, Miletic Inst. For biomedisin 2009        
Eagen, Tomas Inst. For indremedisin 2009       
Xisong, Ke Gades institutt 2009      
Halskau, Øyvind Institutt  for biomedisin 2009       
    
Eusssen, Simone Institutt for indremedisin 2010       
Gudbrandsen, Oddrun 
Anita 


Institutt for indremedisin  2010       


Høl, Paul Johan Institutt for kirurgiske fag 2010       
Håvik, Bjarte Institutt for klinisk medisin 2010       
Kuipers, Sjouke Daouia Institutt  for biomedisn 2010       
Wang, Jian Institutt for biomedsin 2010       
Wolff, Anette S.B Institutt for indremedisin 2010       
    
Enger, Martha Institutt for biomedsin 2011       
Knapskog, Stian Klinisk institutt 2 2011       
Svanes, Cecilie Klinisk institutt 2 2011       
Eikesdal, Hans Petter Klinisk institutt 2 2011       
    
Wibrand, Karin Institutt for biomedisin 2012      
Xiang,Wang Institutt for biomedisin 2012      
    
Andresen,Vibeke Klinisk institutt 2 2013       
Hatfield, Kimberley J. Klinisk institutt 2 2013       
Krakstad, Camilla Klinisk institutt 2 2013       
 


IBM 8 
K2 6 
IFI 3 
IKM 2 
IKF 2 
Gades 2 







Vitenskapelig 
publisering og 


Forskerutdanning ved  
Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 
UiB 


 







STATUS 2013 MOF 


2012: 
Antall publikasjonspoeng: 412,7 
Relativ utvikling fra 2011: + 7,8% 
Andel nivå 2:  21,6% 


2013: 
Antall publikasjonspoeng: 394,2 
    Relativ utvikling fra 2012: - 4,5% 
Andel nivå 2:  18,2% 
    Relativ utvikling fra 2012:  - 15,7% 
 







       MOF VS. SØSTERFAKULTET 2005 - 2012 


Fakultet Publ.poeng 
2005 


Publ.poeng 
2012 


Endring i 
prosent 


DMF, UiO 483 679 + 41% 


DMF, NTNU 181 370 + 104% 


Hfak, UiTø 147 314 ## 


MOF 368 (inkl. OF) 412 + 12% 







MOF VS. SØSTERFAKULTET 2012 - 2013 


Antall 2012 Antall 2013 Endring % Publpoeng 2012 Publpoeng 2013 Endring %   


MOF, UiB 1112 1192 7,2 412,7 394,2 -4,5
DMF, NTNU 868 801 -7,7 370,9 340,3 -8,3
DMF, UiO 1874 1775 -5,3 679,5 664,6 -2,2
Helsefak, UiTø 763 718 -5,9 314,1 319,3 1,7







SITERINGER 


Aksnes & Mikki, 2013 







SITERINGER 


Aksnes & Mikki, 2013 







FORSKERUTDANNING 2009-2013 


Fullførte doktorgrader 







FORSKERUTDANNING 2013 


2013 MOF K1 K2 IGS IBM IKO
Antall PhD-grader fullført/disputaser gjennomført 115 35 27 28 19 6
Antall refuserte PhD-avhandlinger 7 2 1 2 1 1
Antall nye doktorgradsavtaler 92 26 25 19 14 8
Gjennomsnittlig gjennomføringstid for PhD-løp         
Antall forskerlinjestudenter fullført 4 1 2 1 0 0
Antall nye forskerlinjestudenter tatt opp 21 5 7 6 2 1


Se egen rapport


Har ikke instituttvise tall – MOF gj.sn. 3,4 år 
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Sak nr. 2014/498   
 
 
OPPSUMMERING fra møte 17.03.2014, Styrerommet Armau er Hansens Hus 
 
 
Til stede: Robert Bjerknes, Donald Gullberg, Roland Jonsson, Anne Isine Bolstad, Anne 


Kjersti Daltveit, Jill Opsahl, Erna Iren Heggland 
Forfall: Odd Helge Gilja, Eystein Husebye, Marit Grønning, Gulen Arslan Lied, Kaya 


Kvarme Jacobsen, Gry Omland, Tore Borkhus 
Fra adm.: Inger Hjeldnes Senneseth, Anne Berit Kolmannskog, Karen Valsø Brinch 
 
 
Saksliste 
Sak 5/14 Innkalling og saksliste  


 
 Godkjent. 


 
Sak 6/14 Utkast til referat fra møte 20.01.2014 


Godkjent  
 


Sak 7/14 Orienteringssaker: 
Oppnevning av arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO -modell for fakultetet 
 
Det har blitt oppnevnt en arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell for 
fakultetet. Det er et behov for en ny gjennomgang av fakultetets 
finansieringsmodell, med vurdering av og forslag til ny RBO-modell som bedre 
støtter opp under fakultetets strategi og er tilpasset fakultetets nye organisering og 
intensjonene ved organisasjonsutviklingsprosjektet Framtidens fakultet. 
 
Gruppen vil utrede 2-3 ulike modeller og dette arbeide kjøres parallelt med 
revidering av fakultetets strategi og handlingsplaner. Det legges opp til at 
fakultetsstyret skal få en statusrapport om ny RBO-modell i møtet 21.5.2014 og 
fatte endelig tiltak i september-møtet 2014. Målsetningen er at prosessen munner 
ut i tiltak som implementeres fra 2015. 
 


Sak 8/14 Forskningsmelding 2013  
Vedlegg: Utkast til melding og instituttenes innspill 
 
Instituttenes meldinger gir innspill til fakultetets forskningsmelding.  Fakultetets 
forskningsmelding legges fram for fakultetsstyret 9. april. 
 
 


Sak 9/14 
 


Forskerutdanningsmelding 2013  
Vedlegg: Utkast til melding og instituttenes innspill 
 
Instituttenes meldinger gir innspill til fakultetets forskerutdanningsmelding. 
Fakultetets forskerutdanningsmelding behandles av Programutvalg for 
forskerutdanning i møte19.mars og i fakultetsstyret 9. april.  
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Sak 10/14 
 


Årsmelding Forskerlinjen 2013  
 
Orientering ble gitt. 
 


 Aktuelt fra instituttene 
 
IBM: 


- Arbeider med fremtidsstrategi innen både rekruttering og søknader 
 
K2: 


- Arbeider med rekrutteringsstrategi de neste 5 årene 
- Har sendt SFI-søknad 
- Starter opp en ny seminarrekke som er åpent for alle ved fakultetet 


 
IKO: 


- Arbeider videre med forskningsstrategi 
- Har hatt besøk fra Stavanger Universitetssykehus som snakket om 


kvalitetssikring på laben 
- Revisjon av samarbeidsavtale med Fylkeskommunen 


 
IGS: 


- Har ansatt sjefsstatistiker i tråd med planer innen styrking av 
kjernefasiliteter 


- Planlegger instituttdag med plant annet 2 internasjonale foredragsholdere 
 
 


 Eventuelt 
- Open Access: Rapport fra UB sendt ut til instituttene. 17 av 41 tilslag har 


gått til MOF i 2013. Forskningsmiljøene oppfordres til å søke om midler i 
2014. Det er også mulig å invitere UB til å snakke om ordningen på 
instituttmøter.  


- Donald Gullberg har deltatt i vurderingspanel i NFR og gitt en samlet 
tilbakemelding på forhold som bør kunne forbedres fra forrige 
søknadsrunde. NFR melder at systemet skal revideres og at det er 
ønskelig at panelsammensetningen endres.  


- Det blir dialogmøte mellom MOF, PSYK., MAT.NAT. og NFR i mai 
- Det blir prisutdeling på fakultetsdagen 5. juni 


 
 


 
 
 
 
 


Robert Bjerknes(s.) 
 
 
 


Karen Lovise Valsø Brinch 
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Sak nr. 2014/498   
 
 
OPPSUMMERING fra møte 20.01.2014, Styrerommet Armau er Hansens Hus 
 
 
Til stede: Robert Bjerknes, Donald Gullberg, Roland Jonsson, Anne Isine Bolstad, Anne 


Kjersti Daltveit, Odd Helge Gilja, Randi Taxt, Eivind Valestrand 
Forfall: Eystein Husebye, Marit Grønning, Gulen Arslan Lied, Kaya Kvarme Jacobsen, 


Corina Guder, Jill Opsahl, Gry Omland 
Fra adm.: Inger Hjeldnes Senneseth, Torunn Hole Olsnes, Karen Valsø Brinch 
 
 
Saksliste 
Sak 1/14 Innkalling og saksliste  


 
 Innkalling godkjent. 


 
Sak 2/14 Utkast til referat fra møte 09.12.2013 


Godkjent med korrigering av hvem som var til stede 
 


Sak 3/14 Orienteringssaker  
 
Instituttene har blitt orientert om utlysning av prosjektetableringsmidler (PES) for 
2014 fra NFR og UiB 
 
I forbindelse med etablering av nasjonal forskerskole innenfor bioinformatikk og 
beregningsorientert biologi, har MOF vært i dialogmøte med MATNAT for å se på 
hvordan man sammen kan bygge ut bioinformatikk. Forskningsrådet holder møte 
om saken den 12. februar. 
 
Søknadsrammene for utenlandsopphold for stipendiater, post.dok. og fast tilsatte 
endres. På grunn av økt søknadsmasse går man nå fra full finansiering til bidrag. 
Søkerne oppfordres til å søke andre finansieringskilder i tillegg, Nettsidene vil bli 
oppdatert med blant annet lenker til ulike finansieringskilder.  
 
Frist for å nominere til årets forskningspriser er satt til 4. april. Instituttene 
oppfordres til å starte arbeidet med å finne aktuelle kandidater. Søknadene må 
være korte og velbegrunnede. Prisene deles ut på Fakultetets dag i juni 2014. 
 
Forskningsrådets konferanse i 2014 har følgende tittel: «Grensesprengende 
forskning og innovasjon – hva kreves?» Alle oppfordres til å melde seg på.  


 
Sak 4/14 Anvendelse av forskningsresultater og inno vasjon 


 
Bergen Teknologioverføring (BTO) v/ Randi Taxt 
«Hvem er vi og hva kan vi gjøre for forskerne?» (se vedlagte pp-presentasjon) 
 
SFI-prosessen – noen momenter til neste utlysning v/ Roland Jonsson 
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 Aktuelt fra instituttene 


 
IBM: 
Instituttet har sendt innspill til NFR angående søknadsprosess og 
innvilgningsprosent. IBM mener NFR må gjøre noen endringer med tanke på den 
svært lave innvilgningsprosenten (2 %). De foreslår at beløpene halveres slik at 
prosenten kan gå opp.  
 
Instituttet avholder strategimøte med samtlige forskningsgruppeledere med et 10-
årsperspektiv som utgangspunkt. 
 
K1: 
Instituttet har som IBM også hatt gjennomgang av NFR-søknader og kritiserer 
søknadsbehandlingen som de finner både sprikende og med direkte feil.  
 
Etter gjennomgang av teknikerressursene ved instituttet har man kommet frem til 
at de skal økes med 50.000 pr tekniker pr. år.  
 
K2: 
Instituttet har hatt 43 disputaser i 2013 og fått en SFF, og er på bakgrunn av dette 
fornøyde. Instituttet er likevel bekymret for MOFs budsjettsituasjon og hva dette vil 
ha for konsekvenser fremover.  
 
IKO: 
Arbeidet med å få på plass laboratoriet i det nye odontologibygget fortsetter.  
 
Det er et samarbeid mellom instituttet og tannhelsetjenesten på trappene.  
 
Instituttet har nylig hatt gjennomgang med stipendiatene sine.  
 
IGS: 
Institutter arbeider med planlegging og ansettelser i forhold til infrastruktur og 
kjernefasiliteter.  
 
 
 
 


 Eventuelt 
 
 


 
 
 
 
 


Robert Bjerknes(s.) 
 
 
 


Torunn Hole Olsnes (s.) 
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Sak nr. 2013/2579   
 
 
OPPSUMMERING fra møte 09.12.2013, Styrerommet Armau er Hansens Hus 
 
 
Til stede: Robert Bjerknes, Donald Gullberg, Roland Jonsson, Anne Isine Bolstad, Anne 


Kjersti Daltveit, Marit Grønning, Gulen Arslan Lied, Kaya Kvarme Jacobsen, Eivind 
Valestrand, Gry Omland, 


Forfall: Odd Helge Gilja, Eystein Husebye, Corina Guder, Jill Opsahl, Inger Hjeldnes 
Senneseth, Torunn Hole Olsnes 


Fra adm.: Karen Valsø Brinch 
 
 
Saksliste 
Sak 30/13 Innkalling og saksliste  


 
 Innkalling godkjent. 


 
Sak 31/13 Utkast til referat fra møte 23.09.2013 og  11.11.2013 


Godkjent med korrigering av hvem som var til stede 
 


Sak 32/13 Orienteringssaker  
 
Forskningsrådet har nylig publisert to oppfølgingsrapporter etter fagevalueringen 
av biologi, medisin og helsefag fra 2011: 
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Fagevaluering+av+biologi+medisin+og+
helsefag/1253954269442 . Rapportene vil bli fulgt opp både ved fakultetet og 
sammen med UiB. 
 
Mobiliseringsgruppe for Horizon 2020 ved UiB:  
Roland Jonsson er oppnevnt i mobiliseringsgruppen. Det jobbes med nettsider. Og 
Forskningsavdelingen vil orientere nærmere så snart dette er klart. Gruppen har 
som målsetting å komme ut på instituttnivå så raskt som mulig. Se foreløpig side: 
http://www.uib.no/en/horizon2020 
 
K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning: 
Det blir en vurdering av senterordningen i 2014, og dermed blir det trolig utlysning 
av nye sentermidler først i 2015. Utlysningen for 2013 gav uttelling med nytt senter 
ved MOF ledet av Rolf Bjerkvig ved IBM: 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/12/16-millionar-til-kreftforsking-og-nytt-k.g.-
jebsen-senter  


 
Sak 33/13 Rullering av fakultetets forskning og for skerutdanningsstrategi - diskusjon 


 
Med rullering menes det at Strategi for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010-
2014 vil bli gjennomgått for å se på hva som er gjennomført til nå, hva som bør 
prioriteres og arbeides videre med de neste årene. Funksjonstiden til 
strategidokumentet vil bli forlenget ut 2016, men det vil i 2014 utarbeides nye 
handlingsplaner for utvalgte områder. 
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Etter diskusjoner med instituttene og i dekanens utvidede ledergruppe peker 
følgende områder seg foreløpig ut: 


- Øke portefølje av eksternfinansierte prosjekter; særlig fra EU 
- Oppdatere planer for drift og fornying av forskningsinfrastruktur 
- Videreutvikling av lokalt forskningssamarbeid – særlig med 


helseforetakene 
- Øke internasjonalt forskningssamarbeid 
- Utvikle langsiktig rekrutteringsstrategi 
- Etablere systematisk utdanning av PhD-veiledere 
- Utrede «forsknings-RBO» 


Sak 29/13 Aktuelt fra instituttene 
 
IBM:  
Har avholdt minneseremoni for professor 
 
K2: 
Har hatt kommunikasjonsseminar og vil avholde strategiseminar i mars 
 
IKO: 
Jobber videre med rekruttering 
Har arrangert IKO-dagene med tema pedagogikk 
På forskning arbeides det mad kvalitetssikring av biobanker og laboratorier 
 


 Eventuelt 
 
 


 
 
 
 
 


Robert Bjerknes(s.) 
 
 
 


Torunn Hole Olsnes (s.) 
 







uib.no 


Vår 2015
17.sep


29.okt


26.nov
17.des


Høst 2014 Styresaker O-saker 


Sept. • Nye styremedlemmer til fakultetsstyret fra gruppe 
B og D - 01.08.14-31.07.2015 


• Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret våren 
2015 


• Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til 
Tilsettingsrådet ved MOF  


• Budsjettforslag 2015 
• Tilsetting forskerlinjeleder – saksgang 
• Utlysninger 


• Referater 
• Årshjul høst 2014 
• Opptak MOF - 2014 
• Årsrapport for lokalt HMS-


arbeid v/UiB - tilbakemelding 
• Dekanen orienterer  


 
 


Okt. • Oppnevne komiteer for opprykk til professor etter 
kompetanse 


• Økonomirapport pr. august  


• Referat 
• Årshjul høst 2014 


 


Nov. • Økonomirapport per oktober 
• Drøftingssak: Budsjett 2014 
• Studieplan medisin 


• Referat 
• Årshjul høst 2014 


 


Des. • Budsjettsak: Fordeling 2015 
• Oppnevning av sensorer  


• Referat 
• Årshjul høst 2014 


 


Fakultetsstyresaker MOF årshjul 2014 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 09.09.2014 







UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Orienteringssak e) 


Sak nr.: 2014/244 
 


 Møte:  17.09.2014 
 


 
 
Opptak 2014 – Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


 
 
Det har høsten 2014 blitt gjennomført opptak til grunnstudier gjennom Samordna 
opptak og lokale opptak til masterstudier ved fakultetet. 
 
En rapport med data fra årets opptak legges frem for fakultetsstyret til orientering. 
Tallene kommenteres i dokumentet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styret tar opptakstallene for 2014 til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Rapport om opptaket 2014 
 
(03.09.2014 EIDA) 







Opptak til studier ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014 
Rapport til fremlegging for fakultetsstyret 


 


Opptak til grunnstudier 
Opptak til grunnstudier administreres av det nasjonale Samordna opptak i samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene. 


    Bachelorstudier:  Profesjon/integrert master: 
 Human 


ernæring 
Tannpleie Odontologi Medisin Farmasi 


Studieplasser SO 34 32 48 160 24 
Primærsøkere 77 


2013: 68 
2012: 77  


87 
2013: 83 
2012: 92 


146 
2013: 169 
2012: 153 


621 
2013: 668 
2012: 648 


65 
2013: 59 
2012: 56 


Totale søkere 516 655 1088 2727 558 
Tilbud  68 


2013: 70 
2012: 63 


77 
2013: 95 
2012: 75 


 95 
2013: 88 
2012: 87 


224 
2013: 215 
2012: 235 


58 
2013: 50 
2012: 50 


Ja-svar    39 
2013: 35 
2012: 41 


  40 
2013: 36 
2012: 35 


  69 
2013: 58 
2012: 55 


196 
2013: 182 
2012: 175 


35 
2013: 33 
2012: 25 


Hovedopptaket – 
poenggrense ordinær 
kvote 


  57,6 
2013: 62,6 
2012: 61,3 


  43,1 
2013: 46,5 
2012: 45,3 


63,5   
2013: 63,9 
2012: 63,2 


  66,5 
2013: 66,3 
2012: 65,7 
 


  50,1 
2013: 53,3 
2012: 52,3 


Hovedopptaket – 
poenggrense 
førstegangsvitnemål 
 


  40,0 
2013: 52,1 
2012: 51,8 


  39,2 
2013: 41,2 
2012: 40,8 


  55,4 
2013: 54,0 
2012: 53,5 


  57,4 
2013: 57,2 
2012: 56,9 


  48,8 
2013: 48,7 
2012: 49,8 


Tabell 1: Opptak til grunnstudier 2014 


I 2014 har vårt fakultet gitt noen flere tilbud sammenlignet med tidligere år. Antall ja-svar er også 
høyt, noe som resulterer i et stort opptak, særlig for Profesjonsstudiet i medisin og Integrert 
mastergrad i odontologi. Dette kan tenkes å medføre noen kapasitetsproblemer i forhold til 
undervisning. For odontologi vil det være en utfordring å kunne tilby tilstrekkelig 
undervisningskapasitet i det nye odontologibygget, mens PU-leder for farmasi har uttrykt bekymring 
for laboratoriekapasiteten når de nye studentene når andre semester.  


Et annet aspekt er hvordan store kull påvirker avviklingen av fellesemner i starten av 
profesjonsutdanningene. For emnene BIOBAS Biomedisinsk basalblokk (medisin og odontologi) og 
NOM Medisinsk nomenklaturlære (medisin, odontologi og ernæring) har man hatt tilstrekkelig 







undervisningskapasitet, grunnet at forholdsvis mange studenter har fått fritak basert på tidligere 
studier. I utgangspunktet er antall studenter på studier med NOM i utdanningsplanen høyere enn 
kapasiteten i vårt største auditorium i Sentralblokken på HUS, men fritakene gjør at det er plass til 
alle så langt. Det kan tenkes å bli kapasitetsproblemer litt senere i studiet, innen for eksempel 
fysiologi, da både medisinerne og odontologene skal bruke histologi- og kjemilaboratoriene i mer 
utstrakt grad. 


Dersom man ser på oppmøtetallene etter at semesterregistreringsfristen gikk ut 1. september, ser 
man at antall aktive studenter har normalisert seg for en del av programmene, selv om medisin og 
odontologi fortsatt har et høyt antall studenter. 


   Bachelorstudier:  Profesjon/integrert master: 


 Human 
ernæring 


Tannpleie Odontologi Medisin Farmasi 


Opptatte studenter 39 40 69 196 35 


Aktive pr. 03.091 33 32 58 187 29 


Semesterregistrert pr. 
03.092 


32 32 57 181 29 


 Tabell 2: Oppmøtestatus for grunnstudier 2014, pr. 03.09.2014 


Det positive med å gi et høyt antall tilbud i hovedopptaket har vært at MOF har unngått et lokalt 
suppleringsopptak i etterkant. Vi har også fått signaler fra sentrale myndigheter at kvalitet og 
måloppnåelse for høyere utdanning i større grad enn før vil bli veid gjennom produksjon av ferdige 
kandidater. Med hensyn til frafall i løpet av studiet vil dette medføre at MOF i fremtiden også vil 
måtte gjøre forholdsvis store opptak. 


Det er verdt å merke seg at selv om det er gitt langt færre tilbud om opptak til Bachelorprogrammet i 
tannpleie enn det som ble gitt i 2013 (mer på linje med antall tilbud i 2012), er antall ja-svar likevel 
noe høyere. Dette er positivt for et program som tidligere har hatt utfordringer med frafall i løpet av 
studiet. 


Opptak til masterstudier 
Opptak til masterstudier administreres i en arbeidsdeling mellom MOF og Studieadministrativ 
avdeling (SA). Søkere som har adresse i Norge søker direkte til fakultetet via Søknadsweb, mens 
søkere fra utlandet søker via SA, og UiB sine ordninger for internasjonale masterstudenter. De 
internasjonale søkerne kan søke til enkelte av våre studieprogrammer. De internasjonale søkerne 
innbefatter både søkere til ordningen for kvotestipend og selvfinansierte studier. 


 


1 Aktive studenter er de studentene som fikk opprettet studierett ved opptak, og som fortsatt er registrert som 
aktive. De har med andre ord ikke trukket seg, blitt innvilger permisjon, eller blitt skrevet ut av studiet. 
2 Studenter som har semesterregistrert seg står ikke i fare for å falle fra i studiestarten, med mindre de selv velger 
å slutte. Antall semesterregistrerte studenter på det nye kullet gir derfor reell kullstørrelse. 


                                                           







Søkere fra Norge 
Program   Antall søkere3 


  2013           2014 
Tilbud gitt 
  2013           2014 


Ja-svar 
  2013           2014 


Endring 13/14 


Human ernæring 
44 (76) 37 (81) 13 25 8 11 


Søkere (førstepri): -15,9 % 
Tilbud: 92,3 % 
Ja-svar: 37,5 % 


Klinisk ernæring 
35 (53) 52 (66) 9 19 7 14 


Søkere (førstepri): 48,5 % 
Tilbud: 111,1 % 
Ja-svar: 100 % 


Genetisk 
veiledning4 32 (37) 28 (42) 14 16 11 12 


Søkere (førstepri): -12,5 % 
Tilbud: 14,29 % 
Ja-svar: 9,09 % 


Fysioterapi- 
vitenskap (totalt) 36 (44) 30 (37) 23 17 17 9 


Søkere (førstepri): -16,6 % 
Tilbud: -30,4 % 
Ja-svar: -52,9 % 


Fysio heltid 
30 (32) 22 (24) 18 12 13 6 


Søkere (førstepri): -26,6 % 
Tilbud: -33,3 % 
Ja-svar: -53,8 % 


Fysio deltid 
6 (12) 8 (13) 5 5 4 3 


Søkere (førstepri): 33,3 % 
Tilbud: 0 % 
Ja-svar: -25 % 


Radiograf/ 
bioingeniør5 6 (8) 9 (16) 2 7 2 6 


Søkere (førstepri): 50 % 
Tilbud: 250 % 
Ja-svar: 200 %   


Sykepleie- 
vitenskap 15 (23) 15 (21) 8 15 3 7 


Søkere (førstepri): 0 % 
Tilbud: 87,5 % 
Ja-svar: 133,3 % 


Internasjonal 
helse 84 (89) 59 (90) 2 2 1 1 


Søkere (førstepri): -29,76 % 
Tilbud: 0 % 
Ja-svar: 0 % 


Oral Sciences 
10 (19) 7 (12) 0 3 0 3 


Søkere (førstepri): - 30 % 
Tilbud:  
Ja-svar:  


Medisinsk  
biologi (totalt) 


60 
(122) 


57 
(140) 28 29 20 8 


Søkere (førstepri): -5 % 
Tilbud: 3,5 % 
Ja-svar: -60 % 


Human fysiologi 
18 (52) 13 (55) 8 10 6 3 


Søkere (førstepri): -27,7% 
Tilbud: 25% 
Ja-svar: -50% 


Biomedical Image 
Sciences 6 (14) 3 (13) 4 3 3 2 


Søkere (førstepri): -50% 
Tilbud: -25 % 
Ja-svar: -33,3% 


Medisinsk  
cellebiologi 36 (56) 41 (72) 16 16 11 3 


Søkere (førstepri): 13,9% 
Tilbud: 0 % 
Ja-svar: -72,7 % 


Totalt 322 
(471) 


294 
(505) 99 128 69 66 


Søkere (førstepri): -8,28 % 
Tilbud: 31,76 % 
Ja-svar: -6,9 % 


Tabell 3: Opptak til masterstudier 2014, søkere fra Norge 


3 Antall søkere er angitt som søkere som har det aktuelle programmet som første prioritet. Totalt antall søkere 
(alle prioriteringer) er angitt i parentes. 
4 Genetisk veiledning har opptak annenhvert år. Dette tallet er derfor fra 2012. 
5 Grunnet et innledet samarbeid mellom MOF, HiB og Helse Bergen er det også tatt opp fire radiografer til 
denne utdanningen i år. Tallene er derfor høyere enn normalt. 


                                                           







Av tabellen ovenfor ser vi at de to masterprogrammene innen ernæring har sendt ut et større antall 
tilbud for 2014 enn i tidligere år. Dette skyldes et større antall kvalifiserte søkere. Utviklingen må 
sees på som positiv, særlig ettersom Programutvalg for ernæring for to år siden valgte å øke 
opptakskravene til disse utdanningene. Vi ser at antall personer som takker ja til opptak er høyere for 
det kliniske masterprogrammet, noe som antakelig kan forklares med at profesjonsutdanninger er 
mer etterspurt i det norske utdanningssystemet. 


Rekrutteringen til studieretningen i medisinsk cellebiologi under Masterprogram i medisinsk biologi 
har vært svært lav for 2014. En av forklaringene er at denne studieretningen tradisjonelt har 
rekruttert en del søkere med bakgrunn fra biologiske miljøer på Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. Masterprogrammet i medisinsk biologi har tidligere fått anledning til å profilere seg under 
Mat.nat. sin masteruke, men dette er ikke lenger en mulighet, ettersom Mat.nat fra i år har valgt å 
prioritere egne studier i masteruken. Mat.nat. har tilbudt seg å spre informasjon om 
rekrutteringsarrangement ved Institutt for biomedisin til sine studenter. 


For de øvrige masterprogrammene er det mindre forskjeller å spore. Samlet sett for fakultetet ser vi 
at det er sendt ut flere tilbud enn i 2013, til tross for noe færre søkere. Antall søkere som har takket 
ja er likevel noenlunde stabilt. 


For erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi har det for studieåret 
2014/2015 blitt tatt opp 24 studenter til HELED620, 30 studenter til HEKVAL620 og 23 studenter til 
HELØK610. 15 studenter er klar for å starte på masteroppgaven våren 2015, men det er ikke alle som 
ønsker å starte på denne med en gang. Våren 2014 startet 16 studenter arbeidet med å skrive 
masteroppgave. 


Program Antall ja-svar  Aktive pr. 03.09 Semesterregistert pr. 03.09 
Human ernæring 11 8 8 
Klinisk ernæring 14 13 13 
Genetisk veiledning 12 8 7 
Fysioterapi- 
vitenskap (totalt) 9 9 8 


Radiograf/ 
bioingeniør 6 6 6 


Sykepleie- 
vitenskap 7 9 7 


Internasjonal 
helse 1 1 1 


Oral Sciences 3 3 3 
Medisinsk  
biologi (totalt) 8 8 8 


Human fysiologi 3 3 3 
Biomedical Image 
Sciences 2 2 2 


Medisinsk  
cellebiologi 3 3 3 


Totalt 71 65 61 
Tabell 4: Oppmøte til masterstudier 2014, søkere fra Norge 


 







Kvotestudenter 
 


Program Antall søkere 
  2013           2014 


Tilbud gitt 
  2013           2014 


Ja-svar 
  2013           2014 


Endring 13/14 


Internasjonal 
helse 


439 
(553) 


336 
(427) 6 6 6 6 


Søkere (førstepri): -23,4 % 
Tilbud: 0 % 
Ja-svar: 0 % 


Oral Sciences 80 
(114) 45 (61) 3 1 3 1 


Søkere (førstepri): -43,7% 
Tilbud: -66,6 % 
Ja-svar: -66,6 % 


Medisinsk  
biologi - 
Cellebiologi 


61 
(156) 42 (83) 1 1 1 1 


Søkere (førstepri):-31,1 % 
Tilbud: 0 % 
Ja-svar: 0 % 


Totalt 580 
(823) 


423 
(571) 10 8 10 8 


Søkere (førstepri): -27,07 % 
Tilbud: -20% 
Ja-svar: -20% 


Tabell 5: Opptak til masterstudier 2014, kvotestudenter 


Vårt fakultet tar opp et lite antall kvotestudenter til våre utdanninger. Dette lave antallet medfører at 
forskjellene fra år til år best kan karakteriseres som naturlige svingninger.  


Program Antall ja-svar  Aktive pr. 03.09 Semesterregistert pr. 03.09 
Internasjonal 
helse 6 6 6 


Oral Sciences 1 1 1 
Medisinsk  
biologi - 
Cellebiologi 


1 1 1 


Totalt 8 8 8 
Tabell 6: Oppmøte til masterstudier 2014, kvotestudenter 


Selvfinansierte internasjonale 
 


Program Antall søkere 
  2013           2014 


Tilbud gitt 
  2013           2014 


Ja-svar 
  2013           2014 


Endring 13/14 


Internasjonal 
helse 


230 
(284) 


150 
(201) 4 2 3 2 


Søkere (førstepri): -34,8 %  
Tilbud: -50 % 
Ja-svar: -33,3 % 


Oral Sciences 39 (59) 26 (38) 2  1 0 1 
Søkere (førstepri): -33,3 % 
Tilbud: -50 % 
Ja-svar: 


Medisinsk  
biologi - 
Cellebiologi 


52 
(113) 45 (86) 8 11 3 8 


Søkere (førstepri): -13,4 % 
Tilbud: 37,5 % 
Ja-svar: 166,6 % 


Medisinsk biologi 
– Image Science 5 (32) 11 (19) 1 1 0 0 


Søkere (førstepri): 120 % 
Tilbud: 0 % 
Ja-svar: 0 % 


Totalt 326 
(488) 


232 
(344) 15 15 6 11 


Søkere (førstepri): -28,8 % 
Tilbud: 0 % 
Ja-svar: 83,3% 


Tabell 7: Opptak til masterstudier 2014, selvfinansierte 







Som for kvotestudenter er også antallet selvfinansierte internasjonale masterstudenter som tas opp 
til studier ved MOF forholdsvis lavt. En observasjon er at MOF for 2014 har fått et høyere antall ja-
svar fra denne studentgruppen enn i 2013. 


Program Antall ja-svar  Aktive pr. 03.09 Semesterregistert pr. 03.09 
Internasjonal 
helse 2 2 2 


Oral Sciences 1 1 1 
Medisinsk  
biologi - 
Cellebiologi 


8 8 8 


Medisinsk biologi 
– Image Science 0 0 0 


Totalt 11 11 11 
Tabell 8: Oppmøte til masterstudier 2014, selvfinansierte 
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Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2013 - tilbakemelding 


 
Det vises til HMS-årsrapport for 2013 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Med dette gis 
tilbakemelding basert på en gjennomgang av utfordringer, arbeidsmål og resultater. 
 
UiBs HMS-årsrapport for 2013 ble behandlet av universitetsstyret i sak 46/14 (vedlegg). I 
rapporten vurderes det om HMS-arbeidet tilfredsstiller krav fra myndighetene og interne 
regler og om HMS-arbeidet er hensiktsmessig i forhold til HMS-mål. Forbedringspunkter 
belyses for prioritering og iverksetting av tiltak. 
 
Rapportene fra enhetene viser at oppmerksomhet om HMS ved mange enheter har hevet 
seg ytterligere, og det gis inntrykk av at det flere steder gjøres et grundig, godt og 
systematisk HMS-arbeid. Tilbakemeldingene viser at universitetets HMS-handlingsplans mål 
og tiltak har blitt fulgt opp i 2013. 
 
Det er generelt klarest forbedringspotensialer lokalt knyttet til iverksetting av tiltak for å kunne 
tilby og gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte (faste og midlertidige). Et annet 
viktig punkt er at selv om mange enheter har et økt fokus på risikofylt arbeidsmiljø og 
risikovurdering i ulike sammenhenger, er dette et arbeidsområde som krever kontinuerlig og 
forebyggende oppmerksomhet i alle risikofylte arbeidsmiljø. Det er også grunnlaget for hele 
beredskapsarbeidet og må styrkes ytterligere i 2014.  
 


For Det medisinsk-odontologiske fakultet trekkes følgende fram: 
Fakultetet følger i stor grad opp universitetets krav og retningslinjer for HMS-arbeid og har en 
samlet HMS-handlingsplan. Som fakultetet påpeker må det gjøres en innsats med å forbedre 
skriftlige oversikter over delegerte HMS-oppgaver og lokale HMS-handlingsplaner.  
 
Risikovurderinger og gjennomføring av tiltak er styrket ved noen enheter. Dette arbeidet 
krever ytterligere oppfølging, som sammen med styring av lokale rutiner for beredskap, må 
prioriteres. 
 
Det er viktig at kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte) gjennomføres 
årlig ved alle enheter. Det bes om at dette arbeidet forbedres. Omfanget av 
medarbeidersamtaler må fortsatt økes. Det bes om at arbeidet med å kunne tilby og 
gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte årlig, prioriteres. HMS-runde må også 
gjennomføres ved alle enheter i 2014. 
 
Det er positivt at fakultetet har styrket innsatsen i arbeidet med ytre miljø. Fortsatt er det 
områder hvor arbeidet bør forbedres, som brannvernsarbeid og tiltak for å redusere fare for 
tyveri og innbrudd. 
 


Referanse Dato 


2013/12083-RUJ 01.09.2014 
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HMS-seksjonen vil invitere til møte med ledelsen og hovedverneombud om fakultetets HMS-
arbeid i løpet av høsten. 
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Kjell Bernstrøm  
konst. universitetsdirektør  Britt-Karin Muri  


fung. personaldirektør  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 64/14 


Sak nr.:  2014/4743  Møte: 17.09.2014 


 
 
 
 
Habilitet – Tilsetjing i utlyst stilling som forskarlineleiar 
 


I samband med at Marit Grønning slutta som forskarlineleiar (professor) 23.6.2014, 
vart stillinga lyst ut, sak 42/14. Stillinga vart lyst ut som ei fast stilling (60 -100 %) som 
forskarlineleiar (professor/førsteamanuensis). Det kan tilsetjast som 
førsteamanuensis dersom det ikkje er kvalifiserte søkjarar til professorat.  


Søknadsfristen var 29.06.2014 og det kom inn 15 søknadar til stillinga. Av desse var 
fleire av søkjarane tilsett ved fakultetet.  


Frå fakultetsstyret har dekan fått fullmakt til å oppnemne sakkunnige nemnder i 
samband med vurdering av søknadar til vitskaplege stillingar. Prodekan fungerer 
som innstillande mynde. Ved gjennomgang av søkjarlista til stillinga som 
forskarlineleiar, har dekan meldt seg inhabil i høve til vidare sakshandsaming. Det 
same har prodekan. Dette skuldast nært forskingssamarbeid med søkjarar til stillinga. 


I samband med vurdering av habilitet viser ein til «Reglement for ansettelse i 
vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger» vedtatt av 
universitetsstyret 28.5.2014 pkt. 6.2.2, og til Forvaltningslova «Lov om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker» kapittel II §6 Om ugildhet.  


Dersom fakultetsstyret ønskjer, kan dekan og prodekan grunngje bakgrunnen for 
inhabilitet i møte. 


I spørsmål om habilitet er bruk av skjønn ein viktig faktor i tillegg til gjeldande 
regelverk. Særleg gjeld dette tillit til å vere upartisk, om avgjerda i saka kan føre til 
særleg fordel, tap eller ulempe for vedkomande sjølv eller nokon som han er nært 
knytt til.  
 
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at dekan og 


prodekan er inhabile i vidare sakshandsaming i høve rekruttering av 
forskarlineleiar. 
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Inger Hjeldnes Senneseth 
Fung. Fakultetsdirektør 
       Marianne Bø Larsen 
       Seksjonsleiar rekruttering 
 
 
   
   
 
25.08.2014 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Offentleg søkjarliste 
Utlysingstekst 
Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative 
lederstillinger  
Forvaltningsloven – kapittel II  
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Offentleg søkjarliste
103146 - Forskarlineleiar (professor/førsteamanuensis) (Ref. 14/4743)


ID Namn Alder Noverande stilling Kommune Kjønn


1 WILLIAMS WATUWA 53 INGEN BERGEN Mann
2 Oleg Tsinkalovsky 50 Maternity leave Hordaland Mann
3 Alexandrina Dumitrescu 49 Dentist Romania Kvinne
4 xuguang nie 48 research fellow Maryland Mann
5 Petur Benedikt Juliusson 50 Overlege/postdoktor Bergen Mann
6 Tiina Rekand 53 overlege Bergen Kvinne
7 Lisbeth Charlotte Olsen 56 assistant group leader Bergen Kvinne
8 Mai Tone Lønnebakken 46 Postdoktor Bergen Kvinne
9 Zhe Xing 35 Postdoktor, IKO, Universitetet i Bergen Bergen Mann
10 Malin Jonsson 37 førsteamanuensis Bergen Kvinne
11 Therese Visted 40 Lege / pediatri Hordaland Kvinne
12 Jørg Kessler 43 Overlege Bergen Mann
13 Jørn V. Sagen 44 Avdelingssjef Bergen Mann
14 Anne Berit Guttormsen 56 Overlege, Professor Bergen Kvinne
15 Anette Storstein 47 Overlege ved Nevrologisk avdeling Bergen Kvinne
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Forskarlineleiar 
(professor/førsteamanuensis)  


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det ledig ei fast 60-100 % stilling som 
professor/førsteamanuensis. Søkjar må opplyse om kva stillingsprosent som er 
ynskjeleg. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det 
verte aktuelt å tilsetje som førsteamanuensis.  
 
Minimum 60 % av stillinga er oppgåver som forskarlineleiar. Resterande del av 
stillinga vil vere som professor/førsteamanuensis knytt til det instituttet som er 
naturleg ut frå den tilsette sin forskingsprofil. 
 
Rekrutteringstiltaket Forskarlina vart etablert for medisinarstudentar i 2002 og frå 
2010 vart  også odontologistudentane inkludert. Målsetjinga for Forskarlina er at 
studentane i eit koordinert opplegg mellom forsking og studiar, skal kome tidleg i 
gang med ein forskarkarriere. 
 
Forskarlineleiar vil ha fagleg og administrativt ansvar for Forskarlina, koordinere 
forskarutdanninga for forskarlinestudentane og formidle kontakt mellom studentane 
og dei ulike aktuelle forskingsmiljøa. 
 
Forskarlineleiar vil rapportere til prodekan ved fakultetet. I tillegg til leiar er det ein 
administrativ og to vitskaplege stillingar knytt til Forskarlina. 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til prodekan Robert 
Bjerknes, tlf. 55 58 68 51 robert.bjerknes@mofa.uib.no 
 
Kvalifikasjonar 
- Cand.med. / cand.odont.  
- Norsk ph.d.-grad eller tilsvarande kompetanse. 
- Dokumentert vitskapleg kompetanse i samsvar med kompetansekrav for 


vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
- Søkjar må kunne dokumentere ein aktiv profil som forskar og bør ha brei 


erfaring med rettleiing på doktorgradsnivå . 
- Interesse for og erfaring i rettleiing av studentprosjekt er ein føremon.  
- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få 


tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 
- Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Søkjarar bør kunne norsk, svensk 


eller dansk som formidlingsspråk. Det er eit krav at den som blir tilsett, kan 
undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter 
tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 
 


Me kan tilby 


- Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit 
fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt. 


- Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og 
kompetanseutvikling.  







- Pensjonsordning i Statens pensjonskasse. 


Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013), førsteamanuensis etter lønssteg 
59 -62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) ved tilsetjing og vidare opprykk skjer etter 
tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere 
høgare løn. 


Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. 
Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 


Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei 
studieordningane som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei 
endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og 
aldersgrense.  


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


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


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


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


 
 
Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og 
tidlegare arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på 
denne sida. 
Legg ved: 
 
●  søknadsbrev der du skriv noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søkjer 


og kvifor du passar til denne stillinga 
●  CV 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste 
●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
●  ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, 


med opplysning om kvar dei er offentleggjorde 



http://www.uib.no/poa/karriere-ved-uib





●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 
professor og maks 10 for førsteamanuensis). Kopier av desse i passande 
format (pdf) skal følgje med søknaden som vedlegg. 


 
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast 
omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til 
søknaden.  
 
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante 
vedlegg er lagt ved innan fristen. 
 
Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







Stillingsomtale  
 


Forskarlineleiar (professor/førsteamanuensis)  
 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det ledig ei fast 60-100 % stilling som 
professor/førsteamanuensis. Søkjar må opplyse om kva stillingsprosent som er 
ynskjeleg. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det 
verte aktuelt å tilsetje som førsteamanuensis.  
 
Minimum 60 % av stillinga er stilling som forskarlineleiar. Resterande del av stillinga 
vil vere som professor/førsteamanuensis knytt til det instituttet som er naturleg ut frå 
den tilsette sin forskingsprofil. 
 
Forskarlina er eit spesialtilbod for ei gruppe lege- og tannlegestudentar (inntil 10%) 
som har interesse for forsking og som forskar parallelt med studia. Studentane på 
Forskarlina følgjer eit ordinært lege- eller tannlegestudium. Spesialtilbodet består i at 
desse studentane i tillegg følgjer ei organisert forskaropplæring og gjer eige 
forskingsarbeid med skriving av forskingsoppgåve som kan vere starten på ein 
doktorgrad. Målsettinga er at dette prosjektet skal resultere i minimum ein publikasjon 
i eit internasjonalt tidsskrift med fagfelle-vurdering. 
Forskarlineleiar vil ha det faglege og administrative ansvaret, koordinere 
forskarutdanninga og formidle kontakt mellom studentane og aktuelle forskingsmiljø. 
 
Lenkje til Forskarlina: http://www.uib.no/mofa/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinsk-
odontologiske-fakultet  
 
Forsking og forskarutdanning 
Den som vert tilsett må kunne dokumentere ein aktiv profil som forskar i det 
vedkomande skal initiere og drive forskingsrettleiing. I tillegg bør vedkomande ha brei 
erfaring med rettleiing på doktorgradsnivå, og vere engasjert og interessert i tidleg 
rekruttering av unge forskarar.  
 
 
Undervisning 
Den som vert tilsett må delta i undervisning av studentar og eksamensarbeid, og ta 
på seg administrative oppgåver etter dei til kvar tid gjeldande reglar. 
 
Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller 
dette kravet ved tilsetjinga får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga 
er fullført innan eit år etter dato for tilsetjinga. 
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som vert tilsett og bli pålagt 
undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 
er knytt til. Den tilsette kan bli pålagt å delta i universitetets styringsorgan, komitear 
og anna arbeid. 
 
Universitetsstyret understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell 
vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere 



http://www.uib.no/mofa/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

http://www.uib.no/mofa/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet





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


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 


 oversyn over undervisningsomfang og -nivå 


 oversyn over mastergrads- (hovudfags-) og doktorgradsrettleiing og resultat 


 mottekne studentprisar 


 eigne pedagogiske publikasjonar 


 eigne undervisningskompendier og undervisningsmateriell 


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


 som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 
 
Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av ei sakkunnig nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 
undervisninga (t.d. gjennom prøveforelesing). 
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REGLEMENT FOR ANSETTELSE I VITENSKAPELIGE 


STILLINGER OG FAGLIGE/ADMINISTRATIVE 


LEDERSTILLINGER 
Vedtatt av universitetsstyret 28.5.2014. 


1. Virkeområdet for reglementet 


Reglementet gjelder ved Universitetet i Bergen (UiB) for alle ansettelser i undervisnings- og 


forskerstillinger, åremålsstillinger og ansettelser med særskilte ansettelsesbestemmelser, som er 


regulert i eller i medhold av universitets- og høyskoleloven. 


Reglementet gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, som lover, 


forskrifter, sentrale avtaler eller Personalreglementet for Universitetet i Bergen og andre interne 


regelverk. 


2. Overordnede prinsipper for rekruttering 


Den best kvalifiserte søker til en ledig stilling skal ansettes.  


Kvalifikasjonsprinsippet bygger på den alminnelige saklighetsnorm som gjelder ved ansettelse i 


statlige stillinger. Avvik fra prinsippet må ha hjemmel i lov eller forskrift. 


I stillinger basert på vitenskapelige kvalifikasjoner kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte 


internasjonale eller nasjonale standarder. De viktigste elementene i vurderingen av hvem som er 


best kvalifisert er: utdanning, andre formelle kvalifikasjoner, vitenskapelig produksjon, 


arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen.  


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse skal dokumenteres på grunnlag av utdanning eller 


undervisning og veiledning.  


Det skal arbeides aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige 


kategorier av stillinger. 


3. Universitetsstyrets funksjon i ansettelsessaker 


3.1 Ansettelse i universitetsstyret 


3.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre  


Universitetsstyret, eller rektor etter fullmakt, utlyser stillinger når ansettelse skal foretas av 


universitetsstyret. 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av styret. 


Dersom rektor er medlem i innstillingsutvalget, avgis forslag til tilsetting. 
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For stillinger som krever vitenskapelig kompetanse skjer innstilling ut fra sakkyndig bedømmelse 


etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Innstillingsutvalget skal gjennomføre intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger, eller andre 


prøver for å vurdere egnethet til stillingen. 


I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


3.1.2 Ansettelse av universitetsdirektør 


Universitetsstyret ansetter selv universitetsdirektør i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre. Åremålsperioden er seks år, ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år.  


3.1.3 Ansettelse av dekan 


Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling gis av et innstillingsutvalg med leder og fire 


medlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis ha tilknytning til fakultetet. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene.  


Universitetsstyret ansetter dekanen etter at fakultetsstyret har hatt anledning til å uttale seg. 


Dekanen ansettes på åremål med åremålsperiode på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


3.1.4 Ansettelse av direktør for Universitetsmuseet i Bergen 


Direktør for Universitetsmuseet i Bergen ansettes i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre, etter at styret for Universitetsmuseet i Bergen har hatt anledning til å uttale 


seg. Åremålsperioden er på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en sammenhengende periode 


på mer enn tolv år.  


3.1.5 Ansettelse av faglige ledere for senter mv 


Når det skal foretas ansettelse i universitetsstyret for stilling som faglig leder for senter mv. foretas 


ansettelsen etter reglene for alminnelig ansettelsesprosedyre, eventuelt med tillegg av særskilte 


prosedyreregler fastsatt i reglene for enheten. 


3.2 Kalling 


Universitetsstyret kan, når særlige grunner taler for det, foreta ansettelse av kvalifiserte personer 


uten forutgående kunngjøring (kalling) i undervisnings- og forskerstillinger, samt i stillinger som leder 


for avdeling og grunnenhet. 


Universitetsledelsens forslag om kalling skal som hovedregel skje på anmodning fra fakultetsstyret 


med klare og entydige anbefalinger fra institutt og fakultet. 


Av likestillingshensyn kan kalling benyttes for å rekruttere kvalifiserte personer fra sektoren, 


forskningsinstitusjonene, næringsliv og forvaltning mv.  


Kalling kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 
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3.3 Delegasjon av universitetsstyrets myndighet i ansettelsessaker 


3.3.1 Delegasjon av myndighet 


Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke 


følger av lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å 


delegere.  


Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og 


på styrets ansvar. 


3.3.2 Utøvelse av delegert myndighet 


Innstillings- og ansettelsesorganer som har fått delegert styrets avgjørelsesmyndighet, anses som 


egne forvaltningsorganer. Organet eller dets medlemmer kan ikke instrueres i enkeltsaker i spørsmål 


som ligger innenfor organets myndighetsområde. 


3.4 Ansettelsessaker som kan bringes inn for universitetsstyret til avgjørelse 


Når et annet organ enn universitetsstyret er ansettelsesorgan, kan følgende saker bringes inn for 


styret til avgjørelse: 


- Hvis innstillingsorganet ikke vil innstille en søker etter henvendelse fra ansettelsesorganet 


iht. tjenestemannsloven § 4 nr. 5 tredje punktum, skal saken avgjøres av universitetsstyret. 


Bare én av dem som er innstilt, eller den som ansettelsesorganet vil ansette, kan da ansettes. 


Den som er innstilt av et mindretall i et innstillingsorgan, regnes også som innstilt. 


- Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. 


tjenestemannsloven § 5 nr. 3 kreve saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes 


i det møte hvor ansettelsessaken behandles, og skal grunngis skriftlig.  


Universitetsstyret kan da bare velge mellom de søkere som noen av ansettelsesorganets 


medlemmer vil ansette.   


4. Ansettelser på fakultetsnivå 


4.1 Ansettelse i fakultetsstyret 


4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre  


Fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og 


åremålsstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. 


Fakultetsstyret skal selv ansette instituttledere og i faste stillinger som førsteamanuensis- og 


professorstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet.   


Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 


bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet.  
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Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv.  


4.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre for fakultet uten institutter 


For fakultet uten institutter foretas innstillinger, som ellers vanligvis foretas av instituttleder, av et 


innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av fakultetsstyret.  


4.1.3 Ansettelse av instituttleder 


Innstilling til instituttlederstilling foretas av et innstillingsutvalg med prodekan som leder, og fire 


medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og 


ett medlem studentene. Ett av medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av 


det aktuelle instituttrådet. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. 


Ansettelse av instituttleder skjer på åremål for fire år av gangen. Ingen kan være ansatt som 


instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


4.2 Ansettelse i ansettelsesutvalg 


Fakultetsstyret kan opprette et ansettelsesutvalg.  


Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker utvalget skal 


avgjøre, med unntak for de stillinger hvor fakultetsstyret ikke kan delegere ansettelsesmyndigheten.   


Ansettelsesutvalget skal ha dekanen som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Det oppnevnes 


personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene.  


Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der 


ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. 


Instituttleder ved grunnenheter tilknyttet fakultetet nedsetter en gruppe som medvirker ved 


intervju, referanseinnhenting og prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses 


hensynet til effektiv og forsvarlig saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling 


foretas av instituttleder selv. 


4.3 Administrativ ansettelse 


Dekanen kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid enn seks 


måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, under 


forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse, og det er dokumentert 


tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den midlertidige stillingen vært utlyst offentlig, kan det etter innstilling fra instituttleder foretas 


ansettelse i ansettelsesutvalg for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og 


i undervisnings- eller forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for 


midlertidig ansettelse og det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 
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Når arbeidets karakter tilsier det, kan forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere 


ansettes administrativt i inntil seks måneder i mindre enn 37,5 prosent av full stilling. Den 


midlertidige ansettelse skjer av fakultetsdirektør etter forslag fra instituttleder. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


5. Ansettelse i styrer med særskilt ansettelsesmyndighet 


5.1 Universitetsmuseet i Bergen 


5.1.1 Ansettelsesmyndighet 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen har ansettelsesmyndighet for alle vitenskapelige stillinger som 


er knyttet til museet.  


Museets direktør ansettes av universitetsstyret iht. pkt. 3.1.4, etter at styret for Universitetsmuseet i 


Bergen har hatt anledning til å uttale seg. 


5.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen kan delegere til museets direktør å foreta utlysning og 


oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der styret har ansettelsesmyndighet.  


Instituttleder ved enheter ved Universitetsmuseet i Bergen foretar innstilling i ansettelsessaker i 


styret. Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling av den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv. 


5.1.3 Administrativ ansettelse 


Museets direktør kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid 


enn seks måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, 


under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og det er 


dokumentert tilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den ledige stillingen vært utlyst offentlig, kan ansettelse foretas i styret for Universitetsmuseet i 


Bergen for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller 


forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og 


det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


6. Generelle saksbehandlingsregler for ansettelsesprosedyren 


6.1 Utlysning 


6.1.1 Ledig stilling skal som hovedregel utlyses offentlig  


Det er ansettelsesorganene som har myndighet til å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger.  


Utlysning skal skje i henhold til statlige og interne retningslinjer.  
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Før utlysning skjer skal ansettelsesmyndigheten, eller den som har fått delegert slik myndighet, 


kontrollere at utlysningstekst og stillingsbeskrivelse: 


- er i overensstemmelse med enhetens forsknings- og rekrutteringsstrategi 


- har tilstrekkelig dekning i budsjetter 


- har et innhold som gjør at utlysningsteksten sammen med stillingsbeskrivelsen danner de 


nødvendige rammer for ansettelsesprosessen, og kan inngå som en del av arbeidsavtalen 


- har lovhjemmel for ansettelse i midlertidige stillinger 


- er i overenstemmelse med lov og avtaleverket 


- inneholder spesiell invitasjon til å søke, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den 


aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde 


- er sendt til de hovedtillitsvalgte ved UiB som orientering om den lønn stillingen vil bli utlyst med, og 


at merknadsfristen på tre dager er utløpt. 


6.1.2 Utarbeidelse av utlysningstekst 


De faglige krav og beskrivelser av den ledige stillingen utarbeides i samarbeid med det fagmiljøet der 


stillingen skal plasseres. Administrasjonen må sørge for standardmessig utforming av de deler av 


utlysningsteksten som sammen med stillingsbeskrivelsen skal inngå som en del av arbeidsavtalen, og 


som har betydning for overholdelse av lov og avtaleverk.  


Søknadsfrist er normalt 3 uker.  


6.1.3 Fornyet utlysning 


Kvalifikasjonskrav fastsatt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse kan ikke fravikes ved ansettelse i 


stillingen.  


Dersom det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, kan ansettelse ikke skje før etter ny utlysning. 


Stillingen lyses også ut på nytt dersom: 


- det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble utlyst, eller  


- forholdene for øvrig har endret seg vesentlig. 


6.1.4 Unntak fra utlysning 


Utlysning kan unnlates ved administrativ ansettelse for kortere tid enn seks måneder for stillinger 


nevnt under pkt. 4.3, 5.1.3 og 5.2.3, samt ved ansettelse i eksternt finansierte oppdrag etter pkt. 7.3. 


6.1.5 Innsyn i søkerliste og utvidet søkerliste  


Det skal snarest etter at søknadsfristen er gått ut settes opp en offentlig søkerliste iht. offentleglova. 


Listen skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver 


søker. 
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Begjæringer fra søkere om å unntas fra offentlig søkerliste skal undergis en konkret vurdering i hvert 


enkelt tilfelle. 


En søker har rett til å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Denne skal inneholde samtlige øvrige 


søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat 


virksomhet, jf. forvaltningslovforskriften. 


6.2 Sakkyndig bedømmelse 


6.2.1 Den sakkyndige bedømmelsens funksjon i ansettelsesprosessen  


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse. Ordningen med sakkyndig bedømmelse er begrunnet i behov for 


uavhengig faglig vurdering og kvalitetssikring, samtidig som det understreker faglig autonomi som 


fundamentalt element ved forskning, undervisning og formidling. 


6.2.2 Oppnevning av sakkyndig komité 


Oppnevning av sakkyndig komité og mandat avgis av fastsatt myndighet. 


Den sakkyndige komité skal bestå minst av tre medlemmer.  


Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å vurdere alle søkerne som oppfyller 


vilkårene i utlysningen og stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den sakkyndige 


komiteen, med mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. For vurdering av 


søkere til professor- og førsteamanuensisstillinger kan bare en av de sakkyndige være ansatt ved UiB. 


På de fagområder hvor det er hensiktsmessig skal det så langt det er mulig være minst en sakkyndig 


fra utlandet. For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger bør minst en sakkyndig være ansatt 


utenfor UiB.  


For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de sakkyndige ha 


professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. For 


førsteamanuensisstillinger skal minst en av de sakkyndige ha professorkompetanse, og de øvrige 


minst førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av 


fagområdet. 


For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger oppnevnes 


sakkyndige med professor- eller førsteamanuensiskompetanse, avhengig av stillingens vitenskapelige 


nivå. I særlige tilfelle kan en postdoktor med kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet 


benyttes.  UiB-ansatte postdoktorer uten pliktarbeid kan ikke benyttes. Se for øvrig de spesielle 


saksbehandlingsregler for henholdsvis stipendiatstillinger (punktene 6.2.6 og 7.4) og 


postdoktorstillinger (punkt 7.5).  


I tillegg til de ordinære sakkyndige kan det i særlige tilfelle utpekes én eller flere spesialsakkyndige til 


å vurdere deler av det materiale søkerne har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir 


individuelle vurderinger til veiledning for de ordinære sakkyndige.  
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Sakkyndige må ikke være i slekt med eller ha slik tilknytning til søkere at de er inhabile etter 


forvaltningslovens regler.  Heller ikke må det foreligge andre særegne forhold som er egnet til å 


svekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om den sakkyndige 


bedømmelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den sakkyndige selv eller noen som 


den sakkyndige har nær personlig tilknytning til. 


6.2.3 Mandat for sakkyndig komité 


Den sakkyndige komité skal på bakgrunn av innsendt materiale og dokumenterte forhold foreta en 


bedømming og rangering av:  


- Søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder, og i forhold til de vitenskapelige kvalifikasjonskrav for den ledige 


stillingen slik de er angitt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse.  


- Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisningserfaring 


og veiledning.  


- Andre dokumenterte faglige kvalifikasjoner med utgangspunkt i krav angitt i utlysningstekst 


og stillingsbeskrivelse. 


Det må fremkomme av bedømmelsen hvem som er kvalifisert, og den faglige avstanden mellom de 


kvalifiserte må beskrives i tillegg til rangering. Bedømmelsen skal være mest omfattende for de best 


kvalifiserte søkerne. Bedømmelse og rangering skal ta hensyn til det tidsspenn resultatene er 


oppnådd innenfor, og det skal legges mest vekt på nylig oppnådde resultater.  


Dersom det i utlysningsteksten er åpnet for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling med sikte på 


kvalifisering og fast ansettelse, skal den sakkyndige komité uttale seg om søkere har faglige 


forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av fastsatt midlertidig 


ansettelsesperiode. 


Komiteen skal ikke uttale seg om spørsmål om likestilling, fortrinnsrett, personlig egnethet eller 


andre forhold som ikke gjelder søkernes samlede dokumenterte faglige kvalifikasjoner.  


De sakkyndige skal normalt arbeide som komité, men i enkelte tilfelle kan det bestemmes at de 


sakkyndige skal avgi individuelle vurderinger. Er det dissens i komiteen, skal begrunnelsen for de 


forskjellige standpunkter fremgå av uttalelsen.  


Den sakkyndige bedømmelse skal normalt foreligge innen tre måneder etter de oppnevnte har 


mottatt nødvendige materiale mv. Dersom bedømmelsen ikke kan leveres innen denne fristen, skal 


dette innberettes til fakultetet og begrunnes. 


6.2.4 Søkeres rett til å komme med merknader til den sakkyndige bedømmelse 


Bedømmelseskomiteens vurdering sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å 


påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen 


eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren. 


Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell 
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tilleggsuttalelse før den sakkyndige bedømmelse med merknader og eventuell tilleggsuttalelse 


sendes til innstillende myndighet.  


6.2.5 Innsyn i den sakkyndige bedømmelse og merknader 


Det praktiseres merinnsyn i sakkyndig bedømmelse med merknader og eventuelt tilleggsuttalelse når 


disse er sendt til innstillende myndighet. 


6.2.6 Fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse 


Fakultetsstyret kan beslutte å fravike kravet til sakkyndig bedømmelse for stipendiater, 


vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater.  


Når det er gjort fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse, må innstillende myndighet vurdere om 


søkerne oppfyller kravene til basisutdannelse, og om de er tilstrekkelig faglig kompetent til det 


doktorgradsprogram eller den plan for spesialistutdanning som ansettelsen gjelder. 


 


6.3 Innstilling 


6.3.1 Innstillingsmyndighet og rangering 


Innstilling foretas av innstillingsutvalg eller den som har innstillingsmyndighet. 


Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i den 


rekke følge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved innstillingen, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle 


stillingskategori på vedkommende fagområde.  


6.3.2 Grunnlaget og vurderinger for innstilling 


Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Det skal i tillegg gjennomføres intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger eller andre prøver 


som grunnlag for innstillingen. Instituttleder eller stillingens nærmeste overordnede skal delta ved 


intervju. Ved prøveforelesninger eller andre prøver bør samme myndighetsperson delta. 


I innstillingen skal det blant annet foretas en vurdering av søkernes personlige egnethet. Vurderingen 


av personlig egnethet for den aktuelle stillingen må i stor grad bygge på skjønn. Dersom personlig 


egnethet skal kunne tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers kvalifiserte søkere, må 


innstillingsmyndigheten sørge for at den har et forsvarlig faktisk grunnlag for vurderingen. Dette 


innebærer at det må gjennomføres intervju og at aktuelle referanser innhentes. Det bør i tillegg gå 


klart frem av innstillingen hvilke egenskaper ved en ellers godt kvalifisert søker som tilsier at 


vedkommende sin personlige egnethet for stillingen er dårligere. I alle fall må saken være 


tilstrekkelig opplyst med hensyn til dette kriteriet. Egenskapene som vektlegges må ha relevans for 


arbeidet som skal utføres. 
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I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


6.3.3 Utforming av innstilling 


Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, vitenskapelige og andre formelle 


kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av: 


- krav i utlysning og stillingsbeskrivelse 


- opplysninger i søknadene  


- uttalelse fra sakkyndig komité med eventuelle merknader 


- opplysninger fra intervju, referanser, prøveforelesninger eller andre prøver mv. 


Innstillingen skal også inneholde merknader om særlige forhold som er kommet frem under 


ansettelsesprosedyren og som kan ha betydning for vurderingen av ansettelsen. 


6.3.4 Innsyn i innstillingen 


En søker har etter forvaltningslovforskriften rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til 


stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. En søker har også rett til å gjøre seg kjent med om det 


foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor 


mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått.  


En søker har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som 


innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder nye 


faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken.  


En søker kan i tillegg til innstillingen ha krav på innsyn i deler av referat fra intervju, 


prøveforelesninger e.l. i henhold til forvaltningslovforskriften § 18. 


Likestillingskomiteen ved UiB sendes gjenpart av innstillingen og de sakkyndiges uttalelse, og gis 


anledning til uttalelse innen 3 virkedager. Uttalelse fra komiteen skal følge saken til 


ansettelsesorganet. 


Ved begjæring om innsyn fra offentligheten skal merinnsyn vurderes konkret. Det er aldri aktuelt å 


praktisere merinnsyn i taushetsbelagte opplysninger. 


6.4 Ansettelse 


6.4.1 Ansettelsesorganets kontrollfunksjon 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling. Ansettelsesorganet må vurdere om innstillingen bygger på 


et forsvarlig, saklig grunnlag ut fra de kvalifikasjonskrav og behov som fremgår av utlysning og 


stillingsbeskrivelse, sakkyndig bedømmelse og personlig egnethet mv. 


Dersom ansettelsesorganet vil ansette en søker som ikke er innstilt, skal ansettelsesorganet be om 


skriftlig uttalelse om vedkommende fra innstillingsorganet. Også et mindretall i ansettelsesorganet 
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kan be om slik uttalelse. Hvis innstillingsorganet likevel ikke vil innstille vedkommende og 


ansettelsesorganet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av universitetsstyret iht. pkt. 3.4. 


Er ansettelsesorganet i tvil om den sakkyndige bedømmelsen er adekvat og forsvarlig, skal 


ansettelsesorganet foreta det som er nødvendig for å avklare og eventuelt korrigere en slik 


uoverensstemmelse, men ikke selv foreta en sakkyndig bedømmelse. Dette kan skje ved at 


ansettelsesorganet: 


- ber om en tilleggsuttalelse fra den sakkyndige komiteen  


- oppnevner en komité som foretar en gjennomgang av selve bedømmelsen for å vurdere om denne 


er bygget på en riktig bedømmelsesnorm 


- oppnevner flere sakkyndige eller en ny sakkyndig komité 


6.4.2 Anvendelse av kvalifikasjonsprinsippet 


Ansettelsesorganet skal ansette den søker som er best kvalifisert for den ledige stillingen. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved ansettelse, hvis det ene kjønn er underrepresentert på vedkommende 


fagområde. 


6.4.3 Saksbehandlingen i ansettelsesorganet  


Ansettelse i universitetsstyret og fakultetsstyret skjer i møte.  


Ansettelse i ansettelsesutvalg skjer ved at saksdokumentene sendes til ansettelsesutvalgets 


medlemmer, som hver for seg avgir uttalelse. Leder av ansettelsesutvalget avgir sin uttalelse til slutt. 


Det avholdes møte når ett medlem av ansettelsesutvalget krever det, eller når det er dissens blant 


ansettelsesutvalgets medlemmer. 


Medlemmer av ansettelsesorganet som har deltatt i innstillende myndighets behandling av saken 


eller vært medlem av sakkyndig komité, bør vike sete ved ansettelsesorganets behandling av saken.  


Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. pkt. 3.4 kreve 


saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes i det møte hvor ansettelsessaken 


behandles, og skal grunngis skriftlig. 


Ansettelsesorganet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og 


underskriver. Ved stemmelikhet har ansettelsesorganets leder dobbeltstemme.  


Ansettelsesorganets vedtak tas inn i en protokoll hvor det skal fremgå hvordan den enkelte har 


stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved protokolltilførsel. 


Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av ansettelsesorganets behandling av saken i møtet. 


6.4.4 Innsyn i ansettelsesorganets vurderinger og vedtak  


Ansettelsesorganets vedtak er offentlig. 
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En søker har ikke rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder vurderinger 


som er gjort eller gitt av ansettelsesorganet.  


7. Særskilte regler for vitenskapelige ansettelsesforhold 


7.1 Midlertidige bistillinger ved UiB 


Det kan foretas midlertidig ansettelse i bistilling i inntil 20 prosent av undervisnings- og 


forskerstilling. 


Det er en forutsetning for midlertidig bistilling ved UiB at den som ansettes har hovedstilling hos 


annen arbeidsgiver. Ved opphør av hovedstilling opphører også den midlertidige bistillingen uten 


oppsigelse. 


Det skal foretas sakkyndig bedømmelse etter stillingsbeskrivelse som er tilpasset den vitenskapelige 


kompetanse som er nødvendig for den midlertidige stillingen. Fakultetsstyret kan i særlige tilfelle 


bestemme at kravene til sakkyndig bedømmelse fravikes. For ansatt i midlertidig bistilling ved UiB 


som har oppnådd kompetanseerklæring for II-stilling og som søker ledig hovedstilling, skal det 


foretas ny bedømmelse basert på de ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar 


med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for hovedstillingen.  


 


7.2 Kombinerte stillinger 


En kombinert stilling er en fast hovedstilling og en fast bistilling med inntil 20 prosent  av full stilling, 


som etter avtale mellom ulike arbeidsgivere er knyttet sammen på den måten at den ansatte som 


har hovedstillingen er pålagt bistillingen. Kombinerte stillinger skiller seg fra andre 


stillingskombinasjoner ved at bistillingen behandles som et tillegg til hovedlønnen, og ikke blir lagt til 


stillingsprosenten. 


Avtalen skal avklare arbeidsgivernes forpliktelser når det gjelder arbeidstakere i kombinerte 


stillinger, og tilrettelegging og finansiering for de forsknings- og undervisningsfunksjoner som 


arbeidstakere i kombinerte stillinger skal ivareta.  Det skal legges til rette for at hvert av 


arbeidsforholdene tilpasses slik at arbeidspliktene i begge stillinger ivaretas.  


Kombinerte stillinger skal lyses ut samtidig i fellesskap av hoved- og bistillingsarbeidsgiver.  


Søkere må oppfylle ansettelsesvilkårene og kompetansekravene for begge stillingene. Fakultetsstyret 


kan for bistilling ved UiB i særlige tilfelle bestemme at kravene til ordinær sakkyndig bedømmelse 


fravikes. For bistillingsinnehaver ved UiB som har oppnådd slik begrenset kompetanseerklæring, og 


som søker om annen fast ansettelse eller opprykk, skal det foretas ny bedømmelse basert på de 


ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder. 


Dersom den ene arbeidsgiver ønsker å ansette en søker som den andre arbeidsgiver ikke finner 


kvalifisert, kunngjøres stillingene på nytt. Før ansettelse i hovedstillingen skal ansettelsesorganet for 


bistillingen godkjenne ansettelsen. 
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Arbeidstakere i kombinerte stillinger skal følge begge parters regler for sikring av konfidensiell 


informasjon.  


Søknad/melding om ferie, sykdom og annet fravær skal forelegges begge arbeidsgivere. 


Ved opphør av ansettelse i hovedstillingen, opphører også ansettelsen i bistillingen. Selvstendig 


opphør av bistillingen, skjer etter de alminnelige opphørsregler i biarbeidsgiverens virksomhet. 


Pensjonsforhold for kombinerte stillinger må avklares individuelt med Statens Pensjonskasse. 


7.3 Eksternt finansierte oppdrag 


Etter forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 kan det blant annet gjøres unntak fra 


tjenestemannslovens regler om utlysning, innstilling og ansettelse for stillinger i eksternt finansierte 


oppdrag. 


Ved anvendelse av forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 skal begrepet eksternt finansierte 


oppdrag fortolkes som arbeid som er tidsavgrenset og primært skal utføres på vegne av en annen 


virksomhet som i det hele, eller i det alt vesentlige, finansierer oppdraget. Med eksternt finansiert 


personale forstås ansatte som er midlertidig ansatt for å utføre arbeid i slike oppdrag og som 


finansieres ved inntektsoverføring fra den annen virksomhet. 


Ved UiB skal unntaksregelen praktiseres på følgende måte: 


- Det skal alltid foretas utlysning for stillinger som har varighet over tre år 


- Sakkyndig bedømmelse skal skje iht. reglene i pkt. 6.2.2 eller 6.2.6 


- For utlyste stillinger kan innstilling foretas av instituttleder, eller etter delegasjon av utnevnt 


prosjektleder ansatt ved UiB 


- Ansettelse i stillinger i eksternt finansierte oppdrag kan skje i ansettelsesutvalget 


7.4 Stipendiatstillinger 


Stipendiatstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 


Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst to sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet 


Ansettelser i stipendiatstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


7.5 Postdoktorstillinger 


Postdoktorstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 
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Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst tre sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet.  


Ansettelser i postdoktorstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


8. Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, jf. universitets- og 


høyskoleloven § 11-3 


8.1. Vedtaksorgan  


Ansettelsesorganet selv avgjør sak etter tjenestemannsloven § 17 nr. 3 om avskjed, oppsigelse, 


suspensjon eller ordensstraff.   


For stillinger hvor ansettelsesutvalg er ansettelsesorgan, avgjøres slike saker i fakultetsstyret. 


8.2. Rett til mindretallsanke iht. tjenestemannsloven § 18 nr. 2 


Er det i et ansettelsesorgan ikke flertall for å fatte vedtak om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, 


kan hvert medlem av mindretallet kreve at saken bringes inn til universitetsstyret for avgjørelse. Det 


samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. Krav om dette må fremsettes 


i det møte hvor vedtaket skulle treffes.  


For vedtak i universitetsstyret gjelder ikke reglene om rett til mindretallsanke etter 


tjenestemannsloven § 18 nr. 2.  


8.3 Klageorgan 


Ansatt som har fått avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, kan påklage vedtaket til 


universitetsstyret.  


Er vedtaket fattet av universitetsstyret er departementet klageorgan.  


 


 


 


 







Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven). 
 
Kapittel II. Om ugildhet. 
0 Overskriften endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40. 
 
 
Del paragraf 
§ 6. (habilitetskrav). 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 
treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; 
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; 
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 
fosterbarn til en part; 
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 
for en part etter at saken begynte; 
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 
bedriftsforsamling for 


1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i 
saken, eller 
2. et selskap som er part i saken.  
Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap 
som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre 
tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. 


Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 
innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær 
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av 
en part.  
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en 
direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken 
offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. 
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av 
Kongen. 
0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 29 juni 2007 
nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287), 19 juni 2009 nr. 
90 (ikr. 1 nov 2011 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 819). 
 
Del paragraf 
§ 7. (foreløpig avgjørelse). 
Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i 
en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning. 
 
Del paragraf 
§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 
Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal 
han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 







I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 
deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 
Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før 
spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta 
ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
0 Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40. 
 
Del paragraf 
§ 9. (oppnevning av stedfortreder). 
Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder 
for vedkommende. 
Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan Kongen for 
det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller overordnet 
forvaltningsorgan. 
0 Endret ved lov 19 juni 1969 nr. 54. 
 
Del paragraf 
§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for). 
Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her tilsvarende for 
enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Bestemmelsene 
gjelder ikke statsråd i egenskap av regjeringsmedlem. 
0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
FAKULTETSSTYRET 


 
INNKALLES TIL MØTE 


 


Onsdag 17. september 2014 kl. 13.15 
 
 


Møtested: 
Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 
 
I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 57/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
   
Sak 58/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 17.06.2014, vedl.    
 
Sak 59/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 56/14 på 
sirkulasjon, vedl.    


 
Sak 60/14 Fakultetsstyret 01.08.2014 - 31.07.2015 – Nye styremedlemmer fra 


gruppe B og D 
 Saksforelegg av 05.09.2014, vedl. (ePhorte 13/8776)    
 
Sak 61/14 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet våren 2015 
 Saksforelegg av 03.09.2014, vedl. (ePhorte 13/8776)    
 


 







Sak 62/14 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Tilsettingsrådet ved 
MOF 


  Saksforelegg av 04.09.2014, vedl. (ePhorte 14/9184)   
 
Sak 63/14 Budsjettforslag 2015  
  Saksforelegg av 09.09.2014, vedl. (ePhorte 14/5423)   
 
Sak 64/14 Habilitet - Tilsetjing i utlyst stilling som forskarlineleiar  
  Saksforelegg av 25.08.2014, vedl. (ePhorte 14/4743)    
 
Sak 65/14 Rekruttering av forskarlineleiar – Møteleiar fakultetsstyret og 


instillande mynde   
  Saksforelegg av 25.08.2014, vedl. (ePhorte 14/4743)   
 
Sak 66/14 Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) – Klinisk institutt 2  
 Saksforelegg av 05.09.2014 vedl. (ePhorte 14/5702)    
 
Sak 67/14 Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og 


oral medisin) – Institutt for klinisk odontologi   
  Saksforelegg av 01.09.2014, vedl. (ePhorte 2014/7352)   
 
Sak 68/14 Utlysning – Professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi 


(kjeve- og ansiktsradiologi)  – Institutt for klinisk odontologi 
  Saksforelegg av 02.09.2014, vedl. (ePhorte 2014/8932)   
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 09.09.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      
 
III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 09.09.2014, 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 
 
10.09.2014/raho (ePhorte 14/243) 
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		FAKULTETSSTYRET






Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 61/14 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 17.09.2014 


 
 
 
 
Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet våren 2015 
 
 
Fakultetsstyret skal ha fem møter vårsemesteret 2015.  
 
Følgende datoer foreslås:  
 
 Onsdag 28. januar 2015 
 Onsdag 25. mars 2015 
 Onsdag 29. april 2015 
 Onsdag 27. mai 2015 
 Onsdag 24. juni 2015 
 
Styremøtene holdes i Styrerom, 4. etasje i Armauer Hansens Hus (AHH), rom nr. 
402-04, kl. 13.15.  
 
Innkalling og sakspapirer sendes elektronisk til styrets medlemmer og eventuelle 
møtende varamedlemmer én uke før møte.  
 
Innkalling til møtene, inkludert offentlige saksforelegg, og offentlige protokoller er 
tilgjengelig på nettsiden til Det medisinsk-odontologiske fakultet: 
http://www.uib.no/mofa/63504/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-
fakultet. 
 
Eventuell innkalling til ekstraordinære møter, flytting av møtedager eller avlysing av 
møter, vil bli gjort kjent så tidlig som mulig.  
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Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2015 til etterretning.  
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


  Randi Holmås  
styresekretær 


 
 
 
03.09.2014 /RAHO  
 
 
Vedlegg: Skole- og barnehagerute for Bergen kommune 2014-2015 
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august 2014 september 2014
  Elevfrie dager i grunnskolen Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


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


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


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


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


35 25 26 27 28 29 30 31 40 29 30


SFO-start fredag 1. august


Skolestart mandag 18. august


Elevfri og barnehager stengt 15. sept.


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


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


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


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


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


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


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


Barnehager stengt 10. oktober


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


1 1 2 3 4 5 1 9 1


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


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


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


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


14 30 31


Barnehager stengt 2. januar


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


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


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


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


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


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


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


Off. høytidsdag 1. mai


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


Elevfri og barnehager stengt 15. mai


2. pinsedag 25. mai


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


Ferie og fridager for skoler og barnehager 2013-2014 
 


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


Ferie og fridager for skoler og barnehager 2014-2015 
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