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Hva saken gjelder 
I denne saken er det tre notater som omhandler resultater knyttet til utdanning, forskning og 
eksterne søkeprosesser. Det gis kun en kort oversikt over viktige resultatparameter for de 
enkelte områdene. Det foreligger mye relevant informasjon både internt ved fakultetet og for 
sektoren generelt. Dette legges til grunn ved strategisk planlegging og veivalg ved fakultetet. 


Kunnskapsdepartementet har nylig offentliggjort sin årlige tilstandsrapport for sektoren. Det 
er et omfattende dokument med mye nyttig informasjon om utviklingen i sektoren. Rapporten 
ligger på departementets hjemmeside. 


Vurdering 
 
Utdanning 
Fakultetet tar opp studenter til 298 studieplasser hvert år. Søknaden til studiene er jevnt over 
god med høy gjennomføringsandel (94,5 %). I 2014 hadde vi 5 544 søkere til plassene. Det 
ble tatt opp 336 studenter til de 298 plassene. Dette er blant annet for å kompensere for noe 
frafall gjennom studiene, spesielt de første årene. Medisinstudiet er det største av studiene 
og utgjorde 55 % av de nye studentene i 2014. 


Forskning og forskerutdanning 
Resultater i forskning er et omfattende felt og kan måles på mange måter. I 
økonomirapportene kommenteres forskningsaktivitet gjennom året målt i kroner. Dette sier 
imidlertid ikke noe om resultatet av forskningen. I vedlagte notat er det omtalt utviklingen i 
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noen viktige nøkkeltall knyttet til publisering, avlagte doktorgrader og forskerlinjen som gir 
noen indikasjoner på utviklingen.  
 
Eksterne søknader om forskningsmidler 
I 2014 er det registrert innsendt 228 søknader til ulike bidragsytere. Det reelle antallet er 
høyere fordi alle søknader ikke er registrert. De fleste søknadene (71 %) er sendt norske 
bidragsytere, i hovedsak NFR, Kreftforeningen og Samarbeidsorganet for Helse Vest, 
Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.  
 
Det er variasjoner mellom instituttene, både når det gjelder antall søknader sendt og 
tilslagsprosenten. Institutter som sender flest søknader, har også høyest tilslagsprosent. 
 
Etablering av egne forskningsrådgivere ved fakultetet har gitt god støtte ved større og 
komplekse søkeprosesser. Fortsatt sendes de fleste søknader uten bidrag fra 
forskningsrådgivere. Bistand er i hovedsak gitt til EU-søknader og store NFR-søknader. 
 
 


Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar resultater for utdanning, forskning, forskerutdanning og ekstern 


søknadsaktivitet om forskningsmidler til orientering.  
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Fungerende fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
Fungerende assisterende fakultetsdirektør 
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Resultater utdanning 2014 
Notatet gir en kort oversikt over nøkkeltall for på utdanningsområdet ved fakultetet i 2014. 


 


Studieplasser og opptak til grunnstudier 
Studieplassene til fakultetets grunnstudier er 298 plasser. Siste endring fant sted mellom 
2011 og 2012, da profesjonsstudiet i medisin fikk tildelt 10 nye plasser. Det er ikke forventet 
endring i antall studieplasser for studieåret 2016/2017.  


For Universitetet i Bergen totalt sett har antall studieplasser vært synkende de to siste årene. 
Studieplasser for det enkelte studieprogram er nærmere presisert i tabell 2 nedenfor. 


Tabell 1 – Studieplasser under Samordna opptak 
  2010 2011 2012 2013 2014 
MOF 247 288 298 298 298 
Totalt UiB 3851 3960 4000 3930 3860 
MOF andel av 
UiB 6,4 % 7,3 % 7,5 % 7,6 % 7,7 % 
 
Det reelle opptaket til grunnstudiene har de siste årene vært noe høyere enn 
opptaksrammen skulle tilsi. Dette er tiltak fra fakultetets side, der overbooking i forhold til 
tilbud i Samordna opptak benyttes som et virkemiddel mot effekten av frafall gjennom hele 
studiet.  
 
For alle våre grunnstudier, med unntak av Bachelorprogram i human ernæring, opererer 
myndighetene med måltall for antall ferdige kandidater med autorisasjon. Måltallet ligger 
forholdsvis nært til opptaksrammen, og overbooking har derfor vist seg nødvendig. 
 
Tabell 2 - Søker- og opptaksdata grunnstudier 2014 


 
 
Antall studenter som er tatt opp, har ligget stabilt eller økt de tre siste år, med noen mindre 
variasjoner. Økningen kan for noen programmer forklares med utsendelse av flere tilbud som 
ledd i strategien for å kompensere for frafall tidlig i studiet. 
 
 
  


Studieplass
er Søkere


Opptatte 
studenter


Poenggrense 
førstegangsvitne
mål


Medisin 160 2 727             184 57,4                            
Odontologi 48 1 088             58 55,4                            
Human ernæring 34 516                 32 40,0                            
Tannpleie 32 655                 33 39,2                            
Farmasi 24 558                 29 48,8                            
Totalt 298 5 544             336
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Studiepoengproduksjon 
Tabell 3 viser ny studiepoengproduksjonen for de ulike studieprogrammene ved MOF for 
2014. Tallene er presentert i antall årsenheter. Én årsenhet tilsvarer en produksjon på 60 
studiepoeng.1 Produksjonen rapporteres for det studieprogrammet studenten har aktiv 
studierett på. Eksempelvis, om en medisinstudent og en odontologistudent begge avlegger 
eksamen i BIOBAS, vil deres poeng tilskrives deres respektive program i denne tabellen. 


Tabell 3 - Studiepoengproduksjon  


 
 


MOF har hatt en oppgang i antall produserte studiepoeng sammenlignet med 2013 og 2012. 
Fremgangen skyldes i hovedsak høyere studiepoengproduksjon ved grunnstudiene, med 
unntak av bachelorprogrammet i human ernæring, som er tilbake på et normalt nivå etter et 
svært godt år i 20132.  For de andre programmene er det variasjoner fra år til år, men det er 
innenfor det normale. 


Studiepoengene gir grunnlag for undervisningskomponenten av finansieringssystemet for 
universiteter og høyskoler. Dersom en institusjon øker/reduserer faktisk avlagte studiepoeng, 
økes/reduseres institusjonens resultatbaserte uttelling. Det er fastsatt en budsjettuttelling per 
60-studiepoengsenhet (årsenhet) for ulike finansieringskategorier. Tabell 3 viser hvilke 
finansieringskategorier våre studieprogram befinner seg under, og tabell 5 hvilken uttelling 
årsenhetene gir (etter gjeldende satser). Kategori A gir høyest uttelling med 140 000 kroner 
mens kategori F gir lavest uttelling med 35 000 kroner. 


                                                           
1 Formelen er (bestått – bestått gjentak) x studiepoeng / 60. 
2 Produksjonen for BA ernæring har siden 2010 lagt i underkant av 60 årsenheter. 


Finans.
Kat.


Medisinstudiet 860,1 853,4 876,1 A
Integrert mastergrad i odontologi 197,3 195,3 203,9 A
Integrert masterprogram i farmasi 100,4 86,4 100,5 B
Bachelorprogram i tannpleie 60,3 59,6 63,5 D
Bachelorprogram i human ernæring 59,4 70,5 58,4 F
Masterprogram i medisinsk biologi 44,3 45,5 39,4 C
Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet 26 28,4 35,7 A
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter   29,7 19,5 33,2 C
Masterprogram i klinisk ernæring 18,1 21,2 27,2 C
Masterprogram i ernæring - Human ernæri 14,7 18,2 19,3 D
Masterprogram i internasjonal helse 28,6 15,2 19,3 D
Internasjonale programmer og avtaler[1] 5,1 10,2 18,9 F
Masterprogram i helsefag - Fysioterapivite 9,6 12,9 13,1 D
Masterprogram i helsefag - Sykepleieviten 12,8 13,1 12,3 D
Masterprogram i helsefag - Genetisk veiled 7,3 5 10,3 D
Spes. utdanning i odontologi 9,8 7,9 7,1 IS
Master’s programme in Oral Sciences 8,3 4,6 5,9 C
Årsstudium, Det medisinsk-odontologiske 9,4 18,1 5,8 F
Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioin 3,3 6,3 5,2 D
Masterprogram i farmasi for reseptarer 9,5 7,2 4,8 C
Joint Master Degree - Erasmus Mundus Eur        1,2 2 1 D
Sum 1521,8 1503,1 1561,2


Studieprogram 2012 2013 2014
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Gjennomføringsandel 
Samlet var gjennomføringsprosenten ved fakultetet 94,5 % for 2014. Det er den klart høyeste 
blant alle fakultetene ved UiB. Dette skyldes den høye andelen av profesjonsstudier med 
stort innslag av obligatorisk undervisning hvor studentene selv ikke kan endre 
utdanningsplanene sine. 
 
Gjennomføringsprosenten er noe ulik for de ulike programmene. De små programmene er 
sårbare for svingninger på grunn av lite antall studenter og at det ikke er opptak hvert år på 
noen av programmene. For Bachelorprogram i tannpleie er det et reelt stort frafall. Det 
arbeides med tiltak for å få opp gjennomføringen for dette studiet. 


Kreerte grader i 2014 
I 2014 ble det kreert 346 grader ved fakultetet. Av disse utgjør medisin og odontologi den 
største andelen med henholdsvis 41 % og 10 %.  Antallet varierer litt mellom år fordi noen 
studier ikke har opptak hvert år, samt at studieprogresjonen kan variere noe mellom år. 
 


Internasjonalisering 
I 2014 studerte 64 av våre studenter ved et lærested i utlandet for å ta emner et gitt 
semester. Tilsvarende var det 69 utenlandske studenter som kom til oss. Dette er i hovedsak 
i regi av ERASMUS- og NORDPLUS-avtalene. I tillegg er det 9 studenter på kvoteordninger 
og 20 utenlandske studenter som selv finansierer studiene hos oss. 
 
Det er forventet at andelen av utreisende studenter vil kunne gå noe ned i tiden framover. 
Dette skyldes at en stor del av våre utreisende studenter de siste årene har tilhørt farmasi, 
og disse har avlagt et obligatorisk høstsemester i galenisk og klinisk farmasi ved University 
of East Anglia. Disse kursene skal for fremtiden tilbys ved UiB, og antall utreisende studenter 
for høstsemesteret vil falle med i overkant av 20 studenter. 


Det er fokus på å tilby både innreisende og utreisende studenter faglig gode opplegg og det 
arbeides kontinuerlig med dette. 
 
 
 
 
 
 
13.05.2015/ Eirik Dalheim, Beathe Bjørneberg 
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Resultater forskning 2014 
I notatet omtales utviklingen på viktige parameter som gir indikasjoner på utvikling i 
forskningsaktiviteten. Vår forskning finansieres både av midler i grunnbevilgningen og av eksterne 
midler. Det er ikke skilt mellom interne og eksterne finansieringskilder i dette notatet. Status på 
eksterne søknadsprosesser i 2014, er omtalt i eget notat. 


Publisering 
Antall publikasjoner ved fakultetet har økt med 23 % de siste fem årene og i 2014 ble det publisert 
1 238 artikler. Veksten har i hovedsak kommet i nivå 1 publikasjoner slik at andelen nivå 2 
publikasjoner er noe redusert (fra 25 % i 2009 til 21 % i 2014). Se figuren nedenfor. 
 
Figur 1 Utvikling antall publikasjoner ved MOF 2009 - 2014 


 
 
Fakultetet publiserte 43 % av alle artiklene som ble publisert ved UiB i 2014. Likevel er det bare 21 % 
av publikasjonspoengene som resultat av at flere forfattere i artiklene medfører at 
publikasjonspoengene deles med flere. Her er det ulik tradisjon i ulike fagmiljø. Siden 
publikasjonspoeng (og ikke publikasjoner) gir økonomisk uttelling, gjør det at vi får dårligere 
resultatmessig uttelling grunnet forsknings- og publikasjonssamarbeid. 
 
Tabell 1 Publikasjoner – antall og poeng ved MOF, 2012-2014 


 
 
 
Til tross for at antall publikasjoner har økt med 11 % fra 2012 til 2014, har antall publikasjonspoeng 
gått ned tilsvarende. Men vi opprettholder andelen publikasjonspoeng siden det også er en nedgang 
for hele UiB. Fra 2013 til 2014 har antall publikasjonspoeng økt noe. Det har ikke gitt noe økonomisk 
uttelling fordi nivå 2 publikasjoner som har høyest uttelling har en nedgang. Sammenhengene er vist 
i tabellen nedenfor. 


Antall Poeng Antall Poeng Antall Poeng
MOF 1112 412,7 1192 394,2 1238 401,4
Totalt UiB 2961 2036,4 3040 2048,2 2912 1957,7
Andel av UiB 38 % 20 % 39 % 19 % 42,5 % 21 %


2012 2013 2014
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Tabell 2 Publikasjonsnivå og økonomisk uttelling ved MOF, 2013 og 2014 


 


Avlagte doktorgrader 
I 2013 ble det avlagt 115 doktorgrader ved fakultetet. Det er det høyeste vi noen gang har hatt. 
Antallet i 2012 og 2013 var også høyere enn det vi trolig vil ha i årene framover. Det ble kreert 75 
doktorgrader i 2014.  


Opptak i doktorprogrammet varierer noe mellom år, men har de siste årene lagt på rundt 100 nye 
hvert år. Netto gjennomstrømningstid for våre doktorgradskandidater var i 2014 3,4 år. Det er noe 
kortere enn gjennomsnitt for UiB. 


Tabell 3 Avlagte doktorgrader ved MOF, 2012-2014 


 


Avlagte doktorgrader gir økonomisk uttelling i rammen for universitetet. Nedgangen på 40 avlagte 
doktorgrader ved fakultetet fra 2013 til 2014, vil redusere rammen i 2016 i størrelsesorden 10 
millioner kroner. 


Forskerlinjen 
Ved fakultetet er det 97 forskerlinjestudenter i 2014. Forskerlinjen er et spesialtilbud for lege- og 
tannlegestudenter (inntil 10 %) som har interesse for forskning og som kan tenke seg å forske 
parallelt med studiene. Det er forskerlinjestudenter ved alle instituttene. Dette gir et godt 
rekrutteringsgrunnlag for doktorgradsprogrammet. Det er de siste fem årene tatt opp mellom 16 og 
21 studenter hvert år. I 2014 ble det uteksaminert 8 studenter fra forskerlinjen. 
 
Tabell 4 Forskerlinjen – uteksaminerte kandidater ved MOF, 2012-2014 


 
 
 
 
 
 
 
 
20.05.2015/ Marianne Heldal Stien, Beathe Bjørneberg 


Antall 2013 Antall 2014 Endring Øk. sats Endring resultat
Publisering nivå 1 322                 334                 11,5               34 900           301 253                   
Publisering nivå 2 72                   67                   -4,3                104 800         -338 703                 


394                 401                 7,2                  -37 450                   


2012 2013 2014
MOF 103 115 75
Totalt UiB 251 265 216
Andel av UiB 41 % 43 % 35 %


Forskerlinjen 2012 2013 2014
Uteksaminerte kandidater 13 4 8







Resultater forskning - eksterne 
søknader ved fakultetet 2014 
Søknadsaktiviteten ved fakultetet er stor. I 2014 ble det sendt 228 søknader og vi fikk tilslag 
på 71 (31 %). Oversikten er imidlertid ikke helt komplett fordi vi ikke har en fullstendig 
oversikt over alle søknader som sendes til mulige nasjonale bidragsytere. Figuren nedenfor 
viser fordeling av søknader for ulike bidragsytere. 
 
 


 
 
De fleste søknader sendes til norske bidragsytere (71 %). Dette er i hovedsak til NFR, 
Kreftforeningen og Helse Vest. Ved søknader til NFR har vi en tilslagsprosent på 19,7 % 
mens vi for de andre nasjonale kildene har fått tilslag på 50,6 % i 2014. Dette er antall 
søknader som er innvilget og sier ingenting om hvor store beløp som er gitt på de ulike 
søknadene. 
 
Antall søknader sendt varierer mellom instituttene (fra 15 – 86 søknader). Tilslagsprosenten 
varierer fra 20 % til 37 %. Årsakene til forskjellene kan være mange knyttet til både størrelse, 
fag og aktuelle finansieringskilder. Likevel viser tallene at de som søker mest også er de som 
har høyest tilslagsprosent. 
  


 







 


Søknadsaktivitet NFR 
NFR har flere aktuelle programområder. Den største søknadsaktiviteten (75 %) er rettet mot 
FRIMEDBIO. Det ble i 2014 sendt 76 søknader på NFRs ulike programmer. Av dette fikk vi 
tilslag på 15 søknader (19,7 %) hvorav 10 var FRIMEDBIO. Søknadene til 
infrastrukturprogrammet forventes avklart juni 2015. 
 
Alle instituttene fikk tilslag på et eller flere prosjekter. 
 


 
 


Søknadsaktivitet EU 
I 2014 ble det sendt 61 søknader til EUs ulike programmer. Av søknadene sendt, er det 
kommet avgjørelse for 38 av dem. 7 (18,4 %) av søknadene fikk tilslag. 
 


 
 
 
 







Søknadsaktivitet andre norske 
Totalt er det registrert 87 søknader til «andre norske» bidragsytere. Oversikten er imidlertid 
ikke komplett og alle institutter skal i 2015 ha system for registrering av eksterne søknader 
om forskningsmidler. For søknader som får tilslag på nulldekningsbidragsfinansiering er det 
et krav av søknaden er godkjent og meldt fakultetet i forkant av innsendt søknad for at 
instituttet skal få dekket kostnader for fellesbidrag og husleie (dekkes 70 % av fellesmidler og 
30% av instituttene selv fra 2015). 
 
De viktigste kildene som er registrert er Kreftforeningen og Helse Vest (60 søknader), men 
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og Bergen medisinske forskningsstiftelse er også viktige 
bidragsytere. 
 


Søknadsaktivitet- andre utenlandske 
Aktiviteten på søknader til utenlandske kilder, er relativt liten. Det ble sendt 32 søknader i 
2014. For 27 av disse er det tatt avgjørelse og vi fikk innvilget 5 (18,5%) av våre søknader. 
 


Organisering av søknadsaktivitet og forskningsrådgivning 
Flere institutter har etablert et godt system rundt sin søknadsaktivitet, med innmelding av 
søknader innen frister, bl.a. for å få oversikt over behov for støttefunksjoner. Fakultetet har to 
forskningsrådgivere. Forskningsadministrativ avdeling (FAA) er hovedansvarlig for alle EU-
søknader fra UiB og går her inn med ressurser til våre forskere. FAA bidrar også på større 
søknader til bl.a. NFR.  
 
Rådgivernes hovedoppgave er å bistå forskerne i søknadsprosessen og kvalitetssikre at 
søknaden inneholder de elementer som er bedt om i utlysningen. Bistand er i hovedsak gitt 
til EU-søknader og til store NFR søknader. 
Mest støtte er gitt til EU og andre internasjonale søknader (86 % av alle søknadene).  
 
Av de 71 søknadene som ble innvilget i 2014, hadde 13 fått hjelp av forskningsrådgiverne i 
søknadsfasen. 
 
Forskningsrådgivning satt i system er relativt nytt ved fakultetet. Det er godt mottatt blant 
forskerne og lederne ved instituttene. Selv om de fleste skriver søknadene uten hjelp, er det 
fortsatt et stort potensiale for å utvikle denne funksjonen videre. 
 
 
 
 
 
 
19.05.2015/ Corina Guder, Beathe Bjørneberg 
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  Saksforelegg av 20.05.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 20.05.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


  


  







 


IV EVENTUELT  
 


 


 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


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


20.05.2015/raho (ePhorte 15/279) 



mailto:gjert.bakkevold@uib.no






 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 22. april 2015 kl. 13.15 


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


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


Professor Helga Birgitte Salvesen  
Professor Eyvind Rødahl  


    Professor Gunnar Mellgren  
 


     
Gruppe B  Stipendiat Hilde Marie Engjom  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D   Student Sarah Marie Vie Furevik    


Student Anders Refsum (vara)  
 
 
Meldt forfall:  Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt 


medlem)  
Student Eivind Valestrand (gruppe D)  


 
 


***************************************************************************** 
 
Prodekan Professor Robert Bjerknes  
 
Visedekan Professor Arne Tjølsen  
 Professor Inge Fristad  
 
Administrasjonen  Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen  
Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 30/15)  
Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 30/15)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 28/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


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


 
Sak 29/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 25.03.2015 - unntatt offentlighet  
Protokollen ble godkjent.  
 


Sak 30/15 Økonomirapport pr. februar 2015 
Saksforelegg av 17.04.2014 (ettersendt) (ePhorte 14/5423)    


   
 Vedtak:  
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2015 til etterretning. 
2. Fakultetsstyret tar orienteringen om areal til etterretning 


Sak 31/15 Ny undervisningsnormering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet   
Saksforelegg av 27.03.2015 (ePhorte 14/10047)     
  
Vedtak:  
Fakultetsstyret vedtar forslaget til undervisningsnormering for Det medisinsk-
odontologiske fakultet med endring som framkom i møtet. Ny undervisnings-
normering trer i kraft fra og med høstsemesteret 2015. 


 
Sak 32/15 Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse 


Saksforelegg av 13.04.2015 (ePhorte 15/4360)      
 


 Vedtak:  
Fakultetsstyret godkjenner etablering av en styringsgruppe for Senter for 
internasjonal helse med sammensetning og mandat slik det framgår av 
saksforelegget.  


 
Sak 33/15 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2014 – i 


fagområdet medisin (biokjemi) – Institutt for biomedisin – Godkjenning 
av vurdering fra sakkyndig komité  
Saksforelegg av 24.03.2015 (ePhorte 14/9566)     


 
 Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 


godkjenner at førsteamanuensis Knut Teigen fyller kravene for opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (biokjemi) i samsvar med 
Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1. 


2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Knut Teigen tittel 
og lønn som professor med virkning fra 15.09.2014. 


 
Sak 34/15 Utlysning - Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) – 


Klinisk institutt 2 
Saksforelegg av 09.04.2015 (ePhorte 15/4180)    
 
  







 


3 


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


utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis 
(50 %) i medisin (indremedisin). En forutsetter at Klinisk institutt 2 har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


  
Sak 35/15 Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) ved Institutt for klinisk 


odontologi  
Saksforelegg av 09.04.2015 (ePhorte 15/4223)     


 
 Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 
åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Institutt for klinisk 
odontologi. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med 
tilsetjing frå 01.01.2016. 


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


 
Sak 36/15 Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) ved Institutt for global helse 


og samfunnsmedisin  
Saksforelegg av 09.04.2015 (ePhorte 15/4222)     


 
 Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 
åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år 
med tilsetjing frå 01.01.2016. 


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


 
Sak 37/15 Tilsetting – Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral 


medisin) – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 
25, 1. ledd  
Saksforelegg av 10.04.2015 (ePhorte 14/7352)  


 
 Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 


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


 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat – Komitémøte i REK vest, 19.03.2015   
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 12.03.2015 
c) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 09.03.2015 
d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
e) Ansvarsforhold og arbeidsfordeling i ny studieplan Medisin 2015, (ePhorte 


11/2047)    
f) Informasjon fra NIFU – Doktorgradsregisteret, mars 2015 
g) Dekanen orienterer  


- Det er opprettet styringsgruppe for planlegging av en helseklynge på 
Årstadvollen. Rektor leder styringsgruppen, og det er tilsatt en prosjekt-
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leder. Flere har meldt sin interesse for deltakelse i prosjektet, bl.a. Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet, Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet (helseøkonomi), Høgskolen i Bergen 
med sin helseutdanning, Folkehelseinstituttet, Uni Research Helse, 
Bergen kommune og Helse Bergen (leddproteseregisteret). Hordaland 
fylkeskommune er allerede på plass med klinikkvirksomhet innen 
tannhelsetjenesten. Med samling av disse miljøene blir det en klynge 
som dels er fundert på utdanning og forskning, og dels på praksis. 
Samtidig ønsker man å legge til rette for innovasjon og nyetablering av 
kunnskapsbaserte bedrifter, og Bergen Teknologioverføring kan 
dermed også bli involvert. Det planlegges konkretisering av prosjektet i 
løpet av 2015, med igangsetting av skisseprosjekt innen ett års tid.  


- UiBs strategiplan: Utkast til ny strategiplan er på høring og er over-
sendt for behandling ved instituttene. En arbeidsgruppe vil bli bedt om 
å utarbeide utkast til høringsuttalelse og fakultetets samlede 
høringsinnspill vil bli behandlet i fakultetsstyret i mai. 


 
IV   EVENTUELT  
  Intet.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.30.  
 
22.04.2015/raho   



http://www.uib.no/uib2022/87672/utkast-til-strategi-er-sendt-p%C3%A5-h%C3%B8ring






  


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 15/280  Møte: 27.05.2015 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Komitémøte i REK vest, 23.04.2015, lenke vedl.  
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015, vedl.  
c) Fullmakt – Oppnemning av sakkunnig nemnd for eksternt finansierte 


rekrutteringsstillingar, vedl. (ePhorte 15/5565)  
d) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.05.2015/raho    







a) Referat fra komitémøte, REK Vest 23.04.2015, lenke vedl.:  
 
Møte 23.04.2015:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547708/M%C3%B8tedokument%20.pdf 
 


 
 


 
 


 
 
 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547708/M%C3%B8tedokument%20.pdf





uib.no 


28. jan.


25. mars.


22. april


27. mai


24.juni


høst 2015


Vår 2015 Styresaker O-saker 


Jan. • Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret høsten 2015 
• Årsregnskap 2014  
• Utlysninger og tilsettinger  
• Eventuell utredning av muligheter for fusjon med Høgskolen i 


Bergen 


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Høring – Eventuell utredning av muligheter 


for fusjon med Høgskolen i Bergen 
• Rapport om finansiering av universiteter og 


høgskoler  
• Forskningsrådets H-2020-tiltak for 2015   
• Dekanen orienterer  


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


• Økonomirapport pr. februar 2015  
• Handlingsplan HMS 2010-2014 - Prolongering 
• Årsrapport HMS 2014 
• Utdanningsmelding, Forskningsmelding og 


Forskerutdanningsmelding 2014 
• Årsmelding 2014 Forskerlinjen Opprykk til professor etter 


kompetanse – godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité  
• Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger - MOF 
• Klinikklederoppgaver som funksjon 
• Utlysninger og tilsettinger 


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Årsrapport – Internasjonalisering ved MOF 
• Årsrapport – Kommunikasjon MOF 2014 
• Toppfinansiering av forskningsprosjekter  
• Dekanen orienterer: 


April • Økonomirapport pr. mars 2015 
• Ny undervisningsnormering ved MOF 
• Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse 
• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av 


sakkyndig vurdering  
• Utlysninger og tilsettinger  


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Ansvarsforhold og arbeidsfordeling i ny 


studieplan Medisin 2015  
• Informasjon fra NIFU/Doktorgradsregisteret 
• Dekanen orienterer  


Mai • Oppnevning av prodekan ved MOF  
• Økonomirapport pr. april 2015 
• Resultater utdanning, forskning, forskerutdanning og søknader om 


eksterne forskningsmidler 
• Budsjett og budsjettprosess for 2016 
• Høring på UiBs utkast til strategiplan 2016-2022 
• Oppnevning av programsensor for medisinstudiet 
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden 
• Tilsettinger  


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Fullmakt – Oppnevning av sakkyndig nemnd 


for eksternfinansierte rekrutteringsstillinger 
• Dekanen orienterer  


Juni • Feriefullmakt – sommer 2015 
• Økonomirapport pr. mai 2015 
• Revisjon av utfyllende studiereglement 
• Utlysninger og tilsettinger   
• Lunsj før møtet – med fakultetsstyret  


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Fakultetets priser 
• Fond og legater – tildelinger  
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2015 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 20.05.2015 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Telefon 55582086 
Telefaks 55589682 
post@mofa.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


Sakshandsamar 
Eldbjørg Sanden Søvik 
+47 55 58 61 42 


side 1 av 2 


 
 
Klinisk institutt 1 
Institutt for klinisk odontologi 
Institutt for biomedisin 
Klinisk institutt 2 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
  
  


 


 
Fullmakt – oppnemning av sakkunnig nemnd for eksternt 
finansierte rekrutteringsstillingar 
Me viser til «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 
lederstillinger» av 28.5.2014.  Under punkt 7 viser ein til særlege reglar i samband med 
tilsetjing i stipendiat og postdoktor stillingar: 
 
7.4 Stipendiatstillinger 
Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komite. 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. 
 
7.5 Postdoktorstillinger 
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. 
 
Når det gjeld samansetjing av den sakkunnige nemnda viser me til punkt 6.2.2 Oppnevning 
av sakkyndig komite, og til punkt 6.2.3 Mandat for sakkyndig komité.  
 
I sak 2011/7202 vedtok fakultetsstyret at instituttleiar kan oppnemne sakkunnig nemnd for 
eksternt finansierte stipendiat stillingar. 
 


Referanse Dato 


2015/5565-ELSØ 13.05.2015 
  


 


 







 side 2 av 2 


 
 
 
   


Dekan gjev med dette instituttleiar ved det aktuelle institutt  fullmakt til å oppnemne 
sakkunnig nemnd for vurdering av søkjarar til eksternt finansierte postdoktorstillingar i 
tillegg til eksternt finansierte stipendiatstillingar. 
 
Bevillingsfinansierte rekrutteringsstillingar 


Når det gjeld fellesutlysing av stipendiat- og postdoktorstillingar ved fakultetet, er det 
oppnemnd ei permanent sakkunnig nemnd, ref. sak 13/978. Denne nemnda består av to 
representantar frå kvart institutt. I høve til denne nemnda vil instituttleiar si oppgåve vere å 
finne erstatning for medlemmar som er i forskingspermisjon eller anna i det aktuelle 
semesteret utlysinga gjeld. 


For andre bevillingsfinansierte rekrutteringsstillingar vil dekan oppnemne sakkunnig nemnd. 


 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Nina Langeland 
dekan Inger Hjeldnes Senneseth 
 fung. fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





		III Orienteringssaker

		a) Referat - Komitémøte i REK Vest 23.04.15

		b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015

		c) Fullmakt – oppnemning av sakkunnig nemnd for eksternt finansierte rekrutteringsstillingar
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk – odontologiske fakultet     


  Styresak: 45/15 


Sak nr.: 15/5771  Møte: 27.05.15 


 


Budsjett og budsjettprosess for 2016 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 26/14: Rullering av strategisk plan 2015-2016  
b) Fakultetsstyreorientering møte 17/6-14 – Handlingsplaner 2015-2016 (ePhorte 14/5973) 
c) Fakultetsstyresaker møte 25/3-15: utdanning-, forskning-, forskerutdanningsmelding. 
d) Fakultetsstyresak 44/15: Resultater studie, forskning og forskerutdanning. 
e) Fakultetsstyresak 43/15: Økonomirapport pr. april 2015. 


Hva saken gjelder 
I denne saken informeres styret kort om budsjettprosessen for 2016. Fakultetsstyret får 
framlagt egen sak om rammer og prioriteringer for budsjett 2016 i junimøtet.  Forslag til 
budsjettfordeling legges fram i desember basert på UiBs og fakultetets strategi, tildeling fra 
Universitetsstyret, styrets vurderinger, forslag fra instituttene og drøftinger i ulike fora. 


Fakultetsdirektørens kommentarer  
Det vises til vedlegg om budsjett og budsjettprosessen for 2016. I denne saken vedtar 
fakultetsstyret tidsplanen for budsjett 2016 og orienteres kort om hovedmomenter som 
allerede nå er kjent for budsjettrammen 2016.  
 
Fakultetet har god faglig framgang med godt tilslag ved eksterne søkeprosesser, stort antall 
publikasjoner, mange kandidater i forskerutdanningsløp og kvalitativ god undervisning til 
mange studenter i en rekke studieløp. Fakultetet vil ha en stram økonomi i 2016 på grunn av 
resultatnedgang, effektiviseringskrav og økte kostnader. 
 
Fakultetsledelsen er i dialog med Universitetsledelsen om den anstrengte økonomiske 
situasjonen, og er innkalt til økonomimøte 12. juni. Fakultetet fremmer konkrete saker for å 
styrke fakultetets rammer ved å øke inntektene og redusere kostnadene. Et stramt budsjett 
krever streng prioritering av nødvendige tiltak og vurdering av utsettelse av andre tiltak.  
 
Fakultetet har en målsetning om budsjettbalanse i 2017 med tilhørende tiltak som skal gi 
fakultetet handlingsrom. Fakultetet har særlig en utfordring med høy lønnsandel, og må 
særlig se på antall fast tilsatte i grunnbudsjettet og antall rekrutteringsstillinger. 
 
Instituttene leverer budsjettforslag til fakultetsledelsen innen 1. juli som er med å danne 
grunnlag for fakultetsstyresak om budsjettforslag i september styremøtet.  
 
 


Forslag til vedtak:  
1. Budsjettprosessen for 2016 følger oppsatt tidsplan. 
2. Fakultetsstyret tar premissene for budsjett 2016 til orientering. 


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth    
fungerende fakultetsdirektør   Ørjan Hauge 
      fungerende assisterende fakultetsdirektør 
 
20.05.2015/ Ørjan Hauge  
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Vedlegg: Momenter til budsjettforslag 2016 
Prioriteringer 2015 – strategi og oppdatering av handlingsplaner 
Universitetets strategi utløper i 2015, og arbeidet med ny strategi for 2016-2020 er i full gang. 
Fakultetets strategi er videreført i to år, slik at den kommende strategien er synkron med 
universitetets nye strategi. Fakultetets handlingsplaner er revidert og danner grunnlag for 
konkrete tiltak i perioden 2014 til 2016. 


Økte budsjettrammer 
Fakultetsledelsen fremmer konkrete saker i dialogen med Universitetsledelsen for at 
fakultetet skal oppnå budsjettbalanse og handlingsrom innen 2017:  


1. Større differensiering i satser for stipendiat- og postdoktorstillinger.  


2. Frafall av sentralt dekningsbidrag til eksternt finansierte stillinger der finansieringskilden 
ikke dekker dekningsbidrag, jf. stillinger finansiert av blant annet Kreftforeningen, Stiftelsen 
Kristian Gerhard Jebsen og Bergens forskningsstiftelse. 


3. Styrking av fakultetets grunnfinansiering, jf. Risautvalgets rapport. Fakultetet følger opp at 
det settes ned et ressursutvalg som vurderer finansieringen til fakultetene ved UiB. 


4. Styrking av fakultetets egenfinansiering til SFFene fordi UiB ikke har gått inn med det som 
var lovet i utgangspunktet som var 50 % av egenfinansieringen. 
 


Fakultetets budsjettrammer 2016 
Rammene for 2016 er klare til høsten men det er likevel noen momenter som allerede nå er 
tydelige og som vil påvirke utviklingen av rammene våre for 2016: 


Resultatbaserte tildelinger (RBO og utdanning) 
Resultatene som er grunnlaget for den resultatbaserte fordelingen (RBO og utdanning) til 
universitetene er klare. Utviklingen for de ulike komponentene er vist i tabellen nedenfor og 
totalt estimeres fakultetets tilbakegang i resultatkomponentene til vel 12 millioner kroner.  
 
Tabell 1 - Estimat på utvikling i resultatbasert tildeling fra 2015 


 


Pris og lønnskompensasjon 
Lønnsoppgjøret 2016 er et hovedoppgjør. I lys av den generelle økonomiske situasjonen og 
status i arbeidsmarkedet, forventes det et moderat lønnsoppgjør i 2016. Dette vil trolig 
medføre lavere pris og lønnskompensasjon enn det som har vært vanlig tidligere år. 


Antall 2013 Antall 2014 Endring Øk. sats Endring resultat
Publisering nivå 1 322                 334                 11,5           34 900      301 253                 
Publisering nivå 2 72                   67                   -4,3           104 800    -338 703                
Doktorgrader 115 75 -40 336 669    -10 100 070          
NFR 72,7 73,1 0,4             0,167        50 100                    
EU 12,2 5,3 -6,9           0,893        -4 621 275            
Studiepoeng sum 1444,1 1489,7 45,6


for odontologi 155,1 163,3 8,2 145 000    891 750                 
for medisin 893,5 896,8 3,3 145 000    358 875                 


for andre 395,5 429,6 34,1 50 000      1 278 750              
Sum -12 141 870          
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Effektiviseringskutt 
Regjeringen innførte et effektiviseringskutt i staten fra i år som utgjorde om lag 14 millioner 
kroner for UiB og nær 3 millioner kroner for MOF. Signalene er at effektiviseringskuttet vil bli 
videreført neste år og det kan forventes at kuttet videreføres til fakultetene. 


Strategikutt for handlingsrom til Universitetsstyret 
Universitetsstyret vedtok strategikutt for fakultetene som utgjorde vel 8 millioner kroner for 
MOF i 2015. Det er usikkerhet om et lignende strategikutt vil gjennomføres også i 2016. 


Kostnadsvekst 
Et tilnærmet nulloppgjør på lønn inneværende år og forventning om et moderat lønnsoppgjør 
2016, skulle tilsi en lavere kostnadsvekst enn det vi har hatt de senere årene. Men dette vil 
mest sannsynlig ikke forbedre handlingsrommet, fordi inntektsveksten vil reguleres i tråd 
med forventet utvikling i lønn og prisendringer generelt.  
 
I tillegg er husleie og kostnadsfordeling internt ved UiB en usikker faktor. De siste årene har 
f. eks husleien økt mer enn den generelle prisstigningen, og det er varslet at dette vil 
fortsette i årene framover for å dekke økte investeringer i og vedlikehold av bygg. 


Fremførbare underskudd 
Fakultetet har et framførbart underskudd fra tidligere år på 11 millioner kroner. I 2015 gikk 
fire av fem institutter med underskudd i grunnbevilgning annuum. Det ble laget en plan for 
nedbetaling av underskuddet over noen år. På grunn av ytterligere innstramminger i 2015, er 
det etter enighet med Universitetsdirektøren ikke planlagt å nedbetale på tidligere 
underskudd i år. 


Oppsummert 
Selv om ikke alle forutsetningene for rammene for neste år er klare, er det flere momenter 
som viser en negativ utvikling for vårt fakultet. Det kan derfor forventes ytterligere 
innstramminger også neste år. De økonomiske rammebetingelsene vil også være et viktig 
tema i strategidiskusjonene i tiden fremover. 
 


Budsjettprosessen for 2016 
Universitetets plan for budsjettprosessen 2016, er pr. nå ikke klar. Basert på planen i fjor, har 
vi lagt opp til følgende tidsplan for budsjettarbeidet ved fakultetet: 


Tabell 2 - Tidsplan for budsjettprosessen 2016 


 
 


19.05.2015 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 





		Vedlegg - Momenter til budsjettforslag 2016
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk – odontologiske fakultet   
 
  Styresak: 46/15 


Sak nr.:  2015/5093  Møte: 22.04.2015 


 
 


Høring på UiBs utkast til strategiplan 2016-2022 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Universitetsstyresaker 16/35/59/70/76/117 – 2014: strategiprosessen og status 
b) Universitetsstyresak 118 – 2014: Oppstart arbeid Digitaliseringsstrategi 
c) Brev fra UiB om høring ny strategi for UiB 2016-2022, sak 14/1649 (vedlagt) 
d) Brev til arbeidsgruppe ved MOF for utkast til høringsuttalelse, sak 15/5093 (vedlagt) 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges fram utkast til høringsuttalelse fra fakultetet til UiBs strategi 2016-2022. 
Informasjon om UiBs strategiprosess finnes på nettstedet: http://www.uib.no/uib2022. I tillegg 
til UiBs strategiplan, er arbeidet med en egen digitaliseringsstrategi i gang. Digitalisering er et 
prioritert område ved UiB, og arbeidet med en digitaliseringsstrategi har mange grenseflater 
mot UiBs strategiplan. 


I etterkant av høringsfristen 15. juni, tar universitetsledelsen sikte på å redigere utkastet og 
legge strategiplanen fram for Universitetsstyret den 28. august for endelig vedtak. 


Høringsbrevet fra UiB (vedlagt) sier blant annet følgende: 


«Styret legger vekt på at strategien ikke skal være en plan for forskning, men et dokument 
som skal være med på å gi våre forskere og studenter muligheter til å utføre fremragende 
arbeid – individuelt og i grupper – i best mulige omgivelser.»  


Fakultetets interne prosess 
Fakultetsstyret ble i forrige møte orientert om prosessen for arbeidet med fakultetets 
høringsuttalelse. 


Utkast til UiBs strategiplan er sendt til alle instituttene som gjennomfører egne prosesser 
som inkluderer instituttrådene for å behandle utkastet. Det er viktig at hele fakultetet er godt 
orientert om og har fått muligheten til å melde inn i denne høringsrunden.  


Fakultetets utkast til høringssvar er basert på innspill fra en arbeidsgruppe oppnevnt av 
dekan og diskusjoner i ledergruppen. Utkastet ettersendes fakultetsstyret i forkant av 
styremøtet.  


Fakultetets høringssvar vil ta utgangspunkt i diskusjonen i fakultetsstyret med momenter fra 
denne saken. I tillegg bes styret gi dekan fullmakt til å utarbeide fakultetets endelige 
høringssvar innen fristen 15. juni. Innsendt høringssvar legges fram for fakultetsstyret i neste 
styremøte den 24. juni til orientering. 



https://uib.ephorte.uninett.no/ePhorteWeb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=608800&DB_DOKID=865030

http://www.uib.no/uib2022
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Vurderinger og momenter til høringssvaret 
UiBs utkast til strategiplan er et langt dokument som sier mye. Det er en viktig tilbakemelding 
at slike strategiplaner bør være så kortfattet og poengterte som mulig.  


Det er positivt at det foreslås ambisiøse mål og at målsetningene tallfestes. I tillegg må det 
også utarbeides tydelige handlingsplaner med klare målsetninger, slik at vedtatt strategi kan 
implementeres på en god og effektiv måte. 


Faglig spenner utkastet til strategiplan vidt, og en rød tråd er kvalitet. I tittelen «Hav – Liv – 
Samfunn» kan det være krevende for vårt fakultet å kjenne seg igjen, men utkast til 
strategiplan gir samtidig muligheter for at fakultetet selv kan definere handlingsrom og 
retning innenfor egne fagfelt. 


Utkastet til strategiplan omtaler UiB som breddeuniversitet, men forholdet til omverden bør 
ytterligere framheves. Vårt fakultet er helt avhengig av samspillet med samfunnet både som 
premissleverandør for vår forskning og utdanning, men fakultetets ansatte har også et 
samfunnsansvar og en rolle i samfunnsdebatten.  


UiB og fakultetet har svært gode relasjoner til viktige bidragsytere til UiBs forskning som 
Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, noe som 
også kan nevnes i strategidokumentet. 


Klyngebegrepet står svært sentralt i utkastet til strategiplan. Klynger kan tolkes som et mål i 
seg selv, mens det snarere bør være et virkemiddel for å oppnå best mulig forskning, 
utdanning, formidling og innovasjon. Fakultetet prioriterer arbeidet med Helsecampus på 
Årstadvollen høyt og er positiv til at klyngesatsingen er godt forankret i strategiplanen. 


I helseforskningen ved vårt fakultet har relasjonene til helseforetakene og 
primærhelsetjenesten stor betydning. Det er viktig for fakultetet at dette kommer tydelig fram 
i UiBs strategidokument. 


Blant satsingsområdene er global- og utviklingsrelatert forskning og utdanning tatt bort. Dette 
feltet er strategisk viktig for fakultetet og bør innarbeides som et strategisk mål også i UiBs 
nye strategiplan. 


Grunnforskningsbegrepet fremheves flere steder i utkast til UiBs strategiplan, og en 
avgrensing og forklaring av hva strategiplanen legger i begrepet grunnforskning er dermed 
viktig. OECD definerer grunnforskning som ”eksperimentell eller teoretisk virksomhet som 
primært utføres for og skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for 
fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk».  


Ulike fagtradisjoner har ulik oppfatning av hva grunnforskning står for. Innenfor odontologi og 
medisin vil grunnforskning forbindes med basal forskning og laboratorieorientert forskning.  


Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny 
kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål eller 
anvendelser. Slik forskning er særlig viktig i samarbeid med helseforetakene, og dermed bør 
også anvendt klinisk forskning få plass i UiBs strategiplan for de nærmeste årene.  


Da grunnforskning som begrep anvendes som motsetning til anvendt forskning, bør både 
grunnforskning og anvendt forskning nevnes eksplisitt i dokumentet. 
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Det er en sentral diskusjon for fakultetet hvordan sektorprinsippet i det norske samfunn 
påvirker fakultetets forskning og relasjoner til viktige samarbeidspartnere som 
helseforetakene, primærhelsetjenesten og private foretak og andre finansieringskilder. 


Det er positivt at evaluering omtales, og utkast til strategiplan vil involvere alle ledd i 
organisasjonen i denne prosessen. Det bør nevnes eksplisitt i strategiplanen at det skal 
foretas både prosess- og resultatevaluering. I tillegg bør det legges en plan for evalueringene 
allerede ved strategistart, slik at også slike prosesser er godt forankret. 


 


Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide endelig høringssvar på UiBs utkast til 


strategiplan ut fra diskusjonen i møtet.  


 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fungerende fakultetsdirektør  


  
Ørjan Hauge 
fungerende assisterende fakultetsdirektør 


 
 
 
Vedlegg:  


1. Brev fra UiB - høringsuttalelse  
2. Brev til arbeidsgruppe ved MOF 
3. Utkast til fakultetets høringssvar ettersendes fakultetsstyret 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.05.2015/ Ørjan Hauge  
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Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte


Universitetsledelsen
Telefon 55 58 20 01/02
Telefaks 55 58 96 43


Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen  


Besøksadresse
Muséplass 1
Bergen


Saksbehandler
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Fakultetene


Universitetsmuseet i Bergen


Universitetsbiblioteket


Avdelingene


UiB Global


Organisasjonene


Studentparlamentet


Referanse Dato


2014/1649-LARNI 26.03.2015


Høring: Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022


Gjeldende strategi for Universitetet i Bergen utløper 2015. Arbeidet med en ny strategi startet


under styreseminaret 24. oktober 2013. En egen arbeidsgruppe ble etablert under ledelse av


prorektor, og med dekanene, museumsdirektør, eiendomsdirektør og to studenter som


medlemmer, sammen med et sekretariat ledet av kommunikasjonsdirektøren. Siden


styremøtet 23. februar 2014 har strategiarbeidet vært fast post på alle styremøter. Styret har


aktivt bidratt i prosessen, både i styremøtene og på seminarer.


Arbeidsgruppen har invitert til innspillsmøter med fakultetene og avdelingene ved UiB, møter


med studentene og et åpent møte på Litteraturhuset i oktober 2014 der en egen UiB-


omdømmeundersøkelse ble presentert og debattert. Arbeidsgruppen har innhentet


nødvendig analysemateriale, og invitert enkeltpersoner for å holde presentasjoner med


relevans for strategiarbeidet. Dokumentasjon, presentasjoner og datagrunnlag, har


fortløpende blitt publisert på egne nettsider: http://www.uib.no/uib2022,


Arbeidsgruppen har mottatt en lang rekke innspill, analyser, kommentarer og forslag.


Sammen med styrets føringer og arbeidsgruppens vurderinger var dette grunnlaget for det


første forslag til strategitekst som Universitetsstyret drøftet i møte 12. februar i år.


Styret legger vekt på at strategien ikke skal være en plan for forskning, men et dokument


som skal være med på å gi våre forskere og studenter muligheter til å utføre fremragende


arbeid – individuelt og i grupper – i best mulige omgivelser.
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Utkastet til tekst har tittelen «Hav, liv, samfunn», og «Kunnskap som former samfunnet» som


overordnet visjon. De fire oppdragene «Vi utforsker», «Vi utdanner», «Vi utvikler» og «Vi


utfordrer» er konkretisert i følgende fire strategiske mål for perioden 2016 – 2022:


• UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakultet ha
fagmiljøer i verdensklasse, og flere med høy internasjonal standard.


• UiB skal bli Norges mest attraktive studiested. Innen 2022 skal bachelor- og
masterstudenter ved UiB ha en gjennomføringsgrad på 70 %


• UiB skal innen 2022 være en mer ettertraktet kompetanseinstitusjon ved å styrke vårt
arbeid for langvarige og utviklingsorienterte relasjoner med myndigheter, næringsliv,
organisasjoner og samfunnsliv.


• UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte
samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog i og med omverden. Innen
2022 skal vi være ledende i Norge på digital formidling.


Strategiutkastet avsluttes med en del to som gjennomgår ulike tilretteleggende aktiviteter og


tiltak som blir vurdert som forutsetninger for å lykkes med å nå visjon og mål for


strategiperioden. Det gjelder etablering av kunnskapsklynger, infrastruktur,


organisasjonsutvikling, rekruttering, finansiering, profilering, digitalisering,


internasjonalisering og satsing på læringsmiljø.


Styret ga på møtet 12. februar sin tilslutning til retningen og strukturen i strategidokumentet,


og ga universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille et utkast for høring i organisasjonen.


Det foreliggende utkastet, hvor kommentarer og merknader fremkommet i styremøtet er


innarbeidet, sendes med dette ut til høring.


For å gjøre sorteringen av tilbakemeldingene i høringsrunden oversiktlig er avsnittene i første


del av strategiutkastet bokstavert og nummerert. I den endelige versjonen av teksten vil


merkingen bli tatt vekk.


Høringsfristen er satt til mandag 15. juni. Fakultetene bes om at høringsutkastet også


sendes instituttene og sentrene for kommentarer.


På grunnlag av merknader og kommentarer i høringsrunden vil universitetsledelsen ta sikte 
på å ferdigstille et endelig og språklig gjennomarbeidet forslag til strategi for perioden 2016-
2022 som kan legges fram for styret i møte 28. august.


Vennlig hilsen


Dag Rune Olsen


rektor Kjell Bernstrøm


universitetsdirektør


Vedlegg:


Utkast til nytt strategidokument for UiB 2016-2022







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


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet
Telefon 55582086
Telefaks 55589682


post@mofa.uib.no


Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen


Besøksadresse
Jonas Lies vei 79
Bergen


Saksbehandler
Inger Hjeldnes Senneseth
55586671
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Per Bakke


Anne Nordrehaug Åstrøm


Oddveig Åsheim


Høring: Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 - arbeidsgruppe


Det vises til omtale i dekanens ledergruppe i møte 14.4. og oversending av UiBs høringsbrev 
til instituttledere og administrasjonssjefer.


UiB ber om høringsinnspill innen 15. juni 2015. Dokumentasjon, presentasjoner og


datagrunnlag, har fortløpende blitt publisert på egne nettsider: http://www.uib.no/uib2022,


Intern prosess ved fakultetet:


- Tema på ledermøte med instituttlederne 14.april.  Instituttlederne må ta opp forslag til 


strategiplan i egnede fora, og i instituttrådet. Høringsbrev oversendt instituttene 14. april.


- Dekanen oppnevner arbeidsgruppe som bes utarbeidde forslag til høringsuttalelse. 


Instituttene v/instituttleder gir innspill til arbeidsgruppen.


- Arbeidsgruppens forslag gjennomgås opp i Team L og dekanens ledergruppe 12. mai.


- Forslag til høringsuttalelse behandles i fakultetsstyremøte 27. mai.


Vi ber om at Per leder arbeidsgruppen og at forslag til høringsinnspill ferdigstilles til 8. mai 
2015.


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Kopi: Instituttene


Referanse Dato


2015/5093-INSE 28.04.2015
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 47/15 


Sak nr.: 2008/3759  
 


 Møte: 27.05.2015 
 


 
Oppnevning av programsensor for medisinstudiet 


 
 
Bakgrunnsdokumenter 
 


• Retningslinjer for programsensor ved Universitetet i Bergen: 
 


http://link.uib.no/programsensor 
 
Programsensor er i følge UiBs retningslinjer en ekstern fagfelle som har særskilte 
oppgaver knyttet til evaluering av ett eller flere studieprogram. Programsensor skal 
vurdere opplegg og gjennomføring av de studieprogrammene han/hun har ansvar 
for, og leverer årlige rapporter til programutvalg og fakultet. 
 
Oppnevningsperioden er fire år. For profesjonsstudiet i medisin går gjeldende 
oppnevningsperiode for programsensor ut 31. mai 2015. Charlotte Ringsted ved 
Aarhus Universitet har fungert som programsensor siden 2011, og har i denne 
perioden hatt et særskilt mandat knyttet til pedagogisk kompetanseutvikling hos 
vitenskapelige ansatte.  
 
Programutvalg for medisin ønsker at Ringsted skal oppnevnes for en ny fireårs-
periode, og at hun i tillegg til sitt ordinære mandat, også skal bidra til å utvikle et 
evalueringsopplegg for ny studieplan i medisin. 
 
Ringsted har takket ja til å oppnevnes for en ny periode. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret oppnevner professor Charlotte Ringsted som programsensor for 
medisinstudiet i perioden 1. juni 2015 – 31. mai 2019. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth      
fungerende fakultetsdirektør     Ørjan Leren 
         seksjonssjef 
 
Vedlegg: Møtereferat fra Programutvalg medisin (sak 06/15) 
 
 
11.05.14 EIDA 



http://link.uib.no/programsensor





UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Arkivkode:  Programutvalg medisin 


Sak nr.:06/15  Møte:  12.02.15 


 


 
Programsensor i medisin – mandat og (re)oppnevning  


 
Charlotte Ringsted har vært programsensor i medisin siden 01.06.11, og inneværende periode 
utløper 31.05.15. Hennes spesielle oppdrag i perioden har vært å arbeide med pedagogisk 
kompetanseutvikling av fakultetets faglig ansatte, og det har i praksis betydd at hun har bidratt med 
innspill og deltakelse til prosessen rundt ny studieplan i medisin. Hun har deltatt på årlige seminarer, 
og gjennom årlige rapporter kommet med forslag til videreutvikling og veivalg. 


Etter en periode som leder av The Wilson Center/University of Toronto har hun nå flyttet tilbake 
til Danmark og gått inn i jobben som prodekan for utdanning på Aarhus universitet, Det 
sundhedsvitenskabelige fakultet; http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ny-prodekan-for-
uddannelse-paa-aarhus-universitet-health/ 
 
Etter dialog med Ringsted har hun sagt seg interessert i å fortsette som programsensor i medisin, og 
den nye perioden blir 01.06.15 - 31.05.19. Hun har også blitt bedt om å kommentere forslag til nytt 
mandat, et mandat som ble drøftet kort i møtet til PUM 11. desember 2014 (sak 25/14). 
 
I tillegg til de generelle oppgavene som programsensor skal inneha – jfr. Retningslinjer for 
programsensor ved Universitetet i Bergen – ønskes det at evaluering av den nye studieplanen i 
medisin blir en spesifikk del av mandatet. Forslag til formulering av mandat: 
 
1. Bidra til å utvikle et evalueringsopplegg som ivaretar helhetstenkning på semesternivå i ny 
studieplan for medisin. Evalueringsform- og metoder må ivareta de studentaktive lærings- og 
vurderingsformene, og bruk av referansegrupper ses som en aktuell metode. 
 
2. Bidra til å knytte evalueringsopplegget til forskning på resultater av evalueringene. 
Programutvalget ønsker innspill til hvordan vi kan sikre dokumentasjon på de erfaringene vi gjør med 
endringer av studieplanen. 
 
Ringsted kommenterer at hennes bidrag må være som ressursperson på området, ikke som en med 
ansvar for gjennomføring eller koordinering av dette. Det kan være aktuelt at dette knyttes opp til 
nytilsatt pedagogisk ressurs ved Enhet for læring fra høsten 2015. 


Forslag til vedtak: 


Programutvalg for medisin går inn for reoppnevning av Charlotte Ringsted som programsensor i 
medisin for perioden 01.06.15 - 31.05.19. Som tillegg til de generelle oppgavene som programsensor 
ønsker utvalget at evalueringsopplegget for ny studieplan blir et tillegg til mandatet i perioden.  


11.02.15 - krwa 



http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ny-prodekan-for-uddannelse-paa-aarhus-universitet-health/

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ny-prodekan-for-uddannelse-paa-aarhus-universitet-health/
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET 


 
Mandag 11. mai 2015 kl. 15.30 


ble ekstraordinær fakultetsstyresak sendt til behandling på sirkulasjon per e-post  
med frist til onsdag 13. mai kl. 09.00 


 
 


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


Professor Eyvind Rødahl  
Professor Thorkild Tyllskär (vara)  


     
Gruppe B  Stipendiat Hilde Marie Engjom  
 
Gruppe C   Førstekonsulent Erlend Nåmdal (vara)  
 
Gruppe D    Student Eivind Valestrand  


Student Sarah Marie Vie Furevik  
 


Eksternt medlem  Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF 
 
 
 
Meldt forfall:    Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A) (inhabilitet)  
    Senioringeniør Janne Molnes (Gruppe C) (inhabilitet)  
 
***************************************************************************** 
 
 
Administrasjonen  Fung. assisterende fakultetsdirektør Ørjan Hauge 


Nestleder personalseksjonen Stig Løland  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAK 
 
   
Sak 38/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor ved Klinisk institutt 2, KG 


Jebsen senter for Diabetesforskning – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 
ledd  


  Saksforelegg av 08.05.2015 (ePhorte 15/5383)  
 


Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A) og senioringeniør Janne Molnes 
(Gruppe C) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet inhabilitet.  


   
 
 Vedtak:    
  Unntatt offentlighet.  
 
 
 
13.05.2015/raho   








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk - odontologiske fakultet 
 
  Styresak: 43/15 


Sak nr.:  2014/5423  Møte: 27.05.2015 


 
 
Økonomirapport pr. april 2015 
 


 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 90/14: Budsjett 2015 – prinsipper og status  
b) Fakultetsstyresak 98/14: Budsjett 2015 - forslag rammefordeling institutter og enheter  
c) Vedlegg: Notat - Økonomirapport pr april 2015 MOF 
d) Vedlegg: Notat – Status bemanning 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges resultatet for april 2015 frem for fakultetsstyret. Vedlagte notat redegjør 
for detaljene i regnskapet. 


Etter første tertial viser regnskapet et overskudd på 8,1 millioner kroner. Det er 1,6 millioner 
bedre enn budsjettert og 5,4 millioner lavere enn på samme tid i fjor. 


Avvikene er totalt sett relativt små, og det er på dette tidspunktet av året ikke noe som tilsier 
at budsjettet vil overskrides. Men budsjettet for 2015 er stramt. I 2014 hadde fakultetet et 
samlet underskudd på 11 millioner kroner. Det vises til fakultetsstyresakene 90/14 og 98/14 
som omtaler utviklingen i fakultetets økonomi over de siste årene, og med premisser for å 
komme i budsjettbalanse. Fakultetet har fått tillatelse fra Universitetsdirektøren til å skyve på 
nedbetalingsplanen og ikke betale ned på underskudd fra tidligere år i 2015. 


Vurdering 
Til tross for relativt små avvik mellom regnskap og budsjett, er det utfordringer ved flere 
institutter. Fakultetsledelsen følger opp institutter med underskudd i egne møter, og det 
utarbeides planer for budsjettbalanse. 


Etter fire måneders drift, mener vi å se en god trend i den totale økonomien. Det er fortsatt 
nødvendig med stram kostnadsstyring som gir kontroll og oversikt, og et godt 
beslutningsgrunnlag. 


Fortsatt er det positivt avvik på personalkostnadene. Det er imidlertid forskjeller mellom 
enhetene, og flere av enhetene har større negative avvik på refusjoner som følges opp. Årets 
lønnsoppgjør er ferdig, og det gav mindre tillegg enn ventet. Totalt sett forventes derfor ikke 
negative avvik for året samlet.  


Fakultetets målsetting for 2016 er å gå i balanse på årets tildeling. Tidligere års underskudd 
overføres til 2016. Det er gjort innstramminger i grunnbevilgningen samtidig som det er god 
aktivitet i BOA.  


 







 


Målet for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Pr. april er aktiviteten 81,5 
millioner kroner. Det er marginalt høyere enn budsjett. April var den måneden med høyest 
aktivitet så langt i år. Det er mer positiv utvikling på NFR-aktivitet enn budsjettert, og 
prognose for total aktivitet i år økes med 2 millioner kroner til forventning på totalt 96 millioner 
kroner for NFR. De andre finansieringskildene forventes uendret. Totalt forventes det en 
ekstern aktivitet (BOA) på 229 millioner kroner inneværende år. 


Med nær 700 årsverk i grunnbevilgningen, er bemanning den klart største enkeltkostnaden 
ved fakultetet og utgjør 76 % av de samlede kostnadene. Antall årsverk er dermed også vår 
største kostnadsdriver som vi må ha stor oppmerksomhet om, både på kort og lang sikt.  


Med stramme budsjettrammer er vi nødt til å bruke ressursene våre best mulig, og 
bemanningen er vår viktigste ressurs. Utviklingen i bemanningen ved instituttene følges opp 
jevnlig. God langsiktig bemanningsplanlegging som er koblet til strategiske valg og 
langtidsbudsjett, er av stor betydning for en god og balansert økonomistyring over tid.  


Rekrutteringsstillinger har vært et prioritert satsingsområde ved fakultetet. Totalt er det vel 
163 årsverk finansiert i grunnbevilgningen av fellesavsetninger ved utgangen av mars. Av 
disse er 20 stillinger knyttet til strategiske satsingsområder (SFF, SKG Jebsen, BFS, ERC). 
Det er pr i dag forpliktelser for ytterligere 20 stillinger til denne type prioriterte prosjekt, som 
gjelder for en periode på 3 – 10 år. Det gjøres en fortløpende vurdering av hvor mange åpne 
rekrutteringsstillinger som lyses ut i de faste halvårlige fellesutlysningene (vår og høst). 


 


Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. april 2015 til orientering.  


2. Fakultetsstyret tar orienteringen om bemanningsstatus til orientering. 


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fungerende fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
fungerende assisterende fakultetsdirektør 


 
 
 
Vedlegg:  


1) Notat MOFs økonomirapport pr. april 2015  
2) Notat Status bemanning 


 
 
 
 
 
20.05.2015/ Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport pr. april 2015 
Grunnbevilgningen (GB) 
Etter første tertial viser regnskapet for fakultetet et overskudd på 8,1 millioner kroner. Det er 1,6 millioner 
kroner bedre enn budsjett. Det negative avviket ved forrige rapportering, som skyldtes at kostnader for 
årets studentutplassering (3 millioner kroner) kom tidligere enn ventet, er nå utlignet. De enkelte 
elementene i resultatet gjennomgås nedenfor. 


Tabell 1: Regnskap pr april 2015 (tall i hele 1 000) 


 
 
Inntektene er 1,8 millioner kroner (0,8 %) lavere enn budsjettert. Avvikene skyldes lavere instituttinntekter, 
spesielt ved kjernefasilitetene, EVU (Etter- og Videreutdanning) og spesialistutdanningen. Vi følger opp 
faktureringen ved disse enhetene, og forventer at inntektene ved årets slutt er som budsjettert. 
 
Kjøp av utstyr og varer beløper seg til 4,9 millioner kroner hittil i år, som er 0,8 millioner kroner mindre enn 
budsjettert. De to store avvikene nevnt i forrige rapport (vareforbruk ved OUK og et stort utstyrskjøp på 1,2 
millioner kroner) er utlignet i april. Det forventes at varekjøp/investeringer blir innenfor de budsjetterte 
rammer i 2015, trolig noe lavere.  
 
Lønnskostnadene per april er 1,7 millioner kroner lavere enn budsjett, men har hatt en negativ utvikling fra 
forrige periode.  I april var lønnskostnadene 0,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Mange av 
enhetene har positive budsjettavvik på lønnskostnadene per april, men K1, K2 og spesielt IGS har store 
negative avvik. Lønnskostnadene følges tett opp, og spesielt ved K1, K2 og IGS. Lønnsoppgjøret var mer 
moderat enn beregnet i budsjettet og dette gir en positiv effekt ut over i året. I vurderingen pr april ligger 
at den positive effekten utligner forventede negative avvik i lønnsbudsjettet.  
Derfor forventer vi pr april ikke avvik på lønnskostnadene ved årets slutt. 
 
Andre driftskostnader er 2,9 millioner kroner lavere enn budsjettert og 2,5 millioner kroner lavere enn på 
samme tid i fjor. Periodiseringen i budsjettet på denne posten er justert slik at periodiseringsavviket fra 
forrige måned på 3 millioner kroner er korrigert. Det positive avviket nå er akkumulert av generelt lavt 
forbruk på drift på alle enhetene.  
 
Netto internhandel har et negativt avvik på 2,0 millioner kroner. Internhandelen er sammensatt og 
inkluderer mange typer transaksjoner. Hoveddelen av dette negative avviket kommer imidlertid av at det er 
fakturert mindre på kjernefasilitetene enn budsjettert. Per april beløper dette seg til 5 millioner kroner. På 
den annen side er det vesentlige positive avvik på interne kostnader i flere øremerkede prosjektmidler, bl.a. 
driftsmidler for postdoktorer og stipendiater på grunn av forsinket bruk. Dette reduserer det negative 
avviket på internhandelen. Både faktureringen på kjernefasilitetene og bruken av driftsmidler forventes å 
øke mot slutten av året, så vi forventer ikke vesentlige avvik på internhandelen. 
 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 647 579      231 183     229 356     -1 827        -1 % 224 145 2 %
Utstyr og varekjøp 28 335        5 704         4 859         845            15 % 2 897 -68 %
Lønn 490 263      174 600      172 898      1 702         1 % 170 075 -2 %
Andre driftskostn 71 611        25 880        22 950        2 930         11 % 25 492 10 %
Internhandel 57 337        18 572        20 599        -2 027        -11 % 12 187 -69 %
Sum kostn 647 545      224 755     221 306     3 450         2 % 210 651       -5 %
Driftsresultat 34              6 428         8 050         1 622         13 494         -40 %
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Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 1,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette er hovedsakelig 
et periodiseringsavvik knyttet til kjøp av nytt utstyr.  
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
April var den måneden med høyest eksternfinansiert aktiviteten hittil i år. I forhold til budsjettet var 
imidlertid aktiviteten 1,1 million kroner lavere denne måneden, noe som nok delvis kan tilskrives 
påskeferien. Hittil i år er aktiviteten ganske nøyaktig som budsjettert, og 8,7 millioner kroner (12 %) høyere 
enn i fjor. Økningen skyldes primært økning i NFR-aktivitet.  


Tabell 2: BOA pr april 2015 (tall i hele 1 000) 


 
 
Oppdragsaktivitet: Aktiviteten per april er 0,48 millioner kroner lavere enn budsjett, og 1,6 millioner lavere 
enn samme tid i fjor. Ett av to større prosjekt er i sluttfasen.  
 
Norges forskningsråd (NFR): K2 hadde svært høy aktivitet i NFR-prosjekter i april (3,5 millioner kroner, 80 % 
over budsjettert). De øvrige instituttene med stor andel av NFR-prosjekter (IBM og IGS) hadde derimot 
vesentlig lavere aktivitet enn budsjettert denne måneden (til sammen kroner 1,9 millioner). Hittil i år er 
aktiviteten ved fakultetet 3,2 millioner kroner høyere enn budsjettert, og hele 12,6 millioner kroner høyere 
enn i fjor. IGS ligger vesentlig bak måltallet per april, 3,3 millioner kroner. Dette skyldes primært forsinkelse 
i oppstart av nye prosjekter som de fikk tildelt i fjor.  
 
EU-prosjekter: Aktiviteten i EU-prosjekter var 2,3 millioner kroner i april, 1 million kroner høyere enn 
budsjett. Dermed er EU-aktiviteten 0,6 millioner høyere enn måltallet hittil i år, og 0,25 millioner kroner 
høyere enn i fjor. Mye av aktiviteten hittil i år skyldes avslutning av et prosjekt ved IKO, men det er også 
stor aktivitet ved K2. Kostnadene i EU-finansierte prosjektene belastes ujevnt gjennom året, og vi forventer 
aktivitet lik budsjett. 
 
Annen bidragsaktivitet: Denne gruppen inneholder kategoriene Statlige (f. eks. Helsedirektoratet, 
helseforetakene), Organisasjoner, Gaver, Gaveforsterkning, Næringsliv/Privat, Stiftelser og Annet. Tabell 3 
viser aktiviteten spesifisert på disse kategoriene. Hittil i år er aktiviteten 3,5 millioner lavere enn 
budsjettert.  


• Gaver og Gaveforsterkning utgjør sammen halvparten av årsbudsjettet i gruppen, og det er størst 
aktiviteten i forhold til budsjettet for disse to finansieringskategoriene. Spesielt er det mye aktivitet 
på prosjekter finansiert av Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian 
Gerhard Jebsen med til sammen 17,5 millioner kroner pr april.  


• Stiftelser og Statlige er de to andre store kategoriene, og her er aktiviteten noe bak budsjettet. 
Stiftelser kan sees i sammenheng med Gaver, da disse kategoriene overlapper hverandre.  På 
Statlige skyldes avviket periodiseringsavvik i budsjetteringen av midler fra Helsedirektoratet på IKO.  


 
Samlet er aktiviteten i denne gruppen 3 % lavere enn budsjett, og det er sannsynlig at vi ikke vil oppnå 
budsjettmålet i denne gruppen men forventer kun et mindre avvik ved årets slutt. 
 
 
 
 
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 6 822 2 349 1 874 -475 3 484 -1 610


NFR - bidragsaktivitet* 93 067 35 367 38 549 3 182 25 928 12 621        


EU - bidragsaktivitet 13 743 4 606 5 199 592 4 950 249            


Annen bidragsaktivitet 113 368 39 391 35 912 -3 479 38 434 -2 521        
Sum BOA 227 000 81 713 81 534 -179 72 795 8 739
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Tabell 3: Annen bidragsaktivitet pr. april 2015 (tall i 1 000 NOK) 


  


Overføringer BOA 
Tabell 4 nedenfor viser overføringer i BOA pr utgangen av april 2015. Fra mars har beholdningen av midler 
økt med drøye 22 millioner kroner. Dette skyldes at de regelmessige innbetalingene fra NFR og 
Kreftforeningen har kommet inn. Det er imidlertid fortsatt brukt 5,7 millioner kroner mer enn det er 
innbetalt på NFR-prosjekter. Dette skyldes hovedsakelig prosjekter på IGS. Vi følger opp dette med 
instituttet.  
 
Tabell 4: Overføringer BOA per april 2015 (tall i 1 000 NOK) 


  
 


Midler overført fra Innovest - fakultet 19 
Ved inngangen til 2015 hadde fakultetet 9,1 millioner kroner overført fra Innovest regnskapsført på fakultet 
19. Det er hittil i år brukt ca. 189 000 kroner. Kostnadsbruken varierer og det er usikkert hvor mye som vil 
bli overført til 2016, men vi anslår ca. 8 millioner kroner. I tillegg vil det etter planen bli overført ytterligere 
3,7 millioner kroner til UiB i 2015. Midlene som ikke er overført ennå er utelatt fra prognosen. 
 
Tabell 5: Midler overført fra Innovest per april 2015 


   
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Budsjettet for 2015 er stramt. I 2014 hadde fakultetet et samlet underskudd på 11 millioner kroner. 
Fakultetet kan ikke dekke inn underskuddet fra tidligere år i inneværende år. Dette er lagt inn i budsjettet 
som overføring av underskudd til 2016. Fakultetets plan for nedbetaling av tidligere års underskudd er 
dermed utsatt til 2016 og 2017.  


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 9 048 5 305 -3 743 23 109


Organisasjoner 397 168 -229 729


Gaver 16 056 20 763 4 707 47 621


Gaveforsterkning 2 183 2 081 -102 11 698


Næringsliv/privat 845 262 -582 2 537


Stiftelser 9 744 6 360 -3 383 25 321


Annet 1 119 972 -147 2 353


Totalsum 39 391 35 912 -3 479 113 368


Finansieringskilde Prosjektnavn: april 2015
1. Oppdragsaktivitet 3 588           
2. NFR - bidragsaktivitet -5 713          
3. EU - bidragsaktivitet -108            
4. Annen bidragsaktivitet 219995 PA - Statlige 8 694           


299995 PA - Kommunale og fylkeskommunale -64              
399995 PA - Organisasjoner 6                 
469994 PA - Gaveforsterkning 24 659         
469995 PA - Gaver 54 062         
499995 PA - Næringsliv/privat 2 948           
599995 PA - Stiftelser 3 589           
699995 PA - Annet utland 2 623           


Totalt 4. Annen bidragsaktivitet 96 516         
Totalsum 94 282         


I/K   Hittil i år - budsjett   Hittil i år - regnskap   Hittil i år - avvik   Årsbudsjett
Innt. 0 -84 445 84 445 0
Kostn. 1 378 624 189 289 1 189 335 1 089 672
Overf. -9 089 312 -9 089 673 361 -1 089 672
Resultat -7 710 688 -8 984 828 1 274 140 0
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Alle enheters inntekter og kostnader er grundig gjennomgått og avvik vurdert. Selv om vi i sum har et lite 
positivt avvik i forhold til budsjettet, er det per nå er det ikke vesentlige enkeltavvik som det er sannsynlig 
at vil gi effekt på årsresultatet.  
 
Personalkostnader er vår største kostnad. Fakultetet har en restriktiv praksis når det gjelder nyansettelser i 
grunnbevilgningen, med oppdatert oversikt over årsverk og personalkostnader. Institutter som har 
underskudd er underlagt restriksjoner på tilsettinger i grunnbevilgningen inntil underskuddet er dekket inn 
og budsjettbalanse oppnådd. Det er gjennomført innstramminger i driften av fakultetets fellesavsetninger, 
fakultetsadministrasjon og instituttene.  
 
Sentrale lønnsforhandlinger er ferdig, og det ble en svært lav lønnsøkning i år. Lønnsbudsjettene ved 
fakultetet er satt opp med forventning om høyere lønnsøkning, så den lave endringen etter oppgjøret vil slå 
positivt ut i regnskapet. 
 
Så langt i 2015 er det ikke vesentlige avvik eller forhold som tilsier endring av målet om driftsmessig 
balanse i årets tildeling og dermed overføring av underskudd på 11 millioner kroner i grunnbevilgningen.  


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Per april er den totale aktiviteten 
helt i henhold til budsjett. Aktiviteten på BOA svinger gjennom året, spesielt for kostnader som ikke er lønn 
(investeringer og kjøp av tjenester). Utfra de prosjektene vi kjenner til nå, øker vi prognosen for NFR noe, 
og opprettholder ellers budsjettmålsetningene: 


• Oppdrag: 6,8 millioner kroner 
• NFR: 96 millioner kroner 
• EU: 13,7 millioner kroner 
• Andre: 113,4 millioner kroner fordelt på: 


o  Statlige: 23,1 millioner kroner 
o Organisasjoner: 0,7 millioner kroner 
o Gaver: 47,6 millioner kroner 
o Gaveforsterkning: 11,7 millioner kroner 
o Næringsliv/privat: 2,5 millioner kroner 
o Stiftelser: 25,3 millioner kroner 
o Annet: 2,4 millioner kroner 


 
I april kom det store prosjektinnbetalinger fra NFR og Kreftforeningen, og beholdningen av prosjektmidler 
er igjen nærmere 100 millioner kroner. Det er høy aktivitet ved fakultetet, som isolert sett skulle tilsi at 
overføringene reduseres, men vi får også stadig nye prosjekter og tilstreber å være à jour med fakturering 
av prosjektene for å minimere vår risiko. Vi forventer derfor ikke å bygge ned overføringene i år. 
 


Fakultet 19 
Vi fastholder vår prognose om at ca. 8 millioner kroner av de 9 millioner som ble overført til fakultetet fra 
Innovest i 2014 overføres til neste år. 
 
 
 
13.05.2015 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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Status bemanning pr mars 2015 
Bakgrunn 
Fakultetet har en stram økonomi hvor en stor del av rammen er knyttet opp til bemanning. Fokus på 
utviklingen i bemanningen er derfor et viktig styringsparameter.  
 
Styret ble også orientert om bemanningsstatus som en del av økonomirapporteringen i april og 
oktober 2014 (Sak 24/14 og sak 73/14). 
 
I sak 12/15 ble det presentert en plan for rapportering til styret som varslet tema i økonomirapportene.  
 
Tabell 1 – plan for økonomirapportering til fakultetsstyret ved MOF 2015 


 
 
I fakultetsstyresaken i oktober hvor årsverk også skal omtales grundigere vil årsverkstall for 
instituttene også være gjenstand for analyse. 
 


Økonomi og bemanning 
I grunnbevilgningen utgjør personalkostnadene nær 76 % av de samlede kostnadene. Sammen med 
husleie, binder det opp nær 84 % av rammen for fakultetet.   
 
Figur 1 Kostnadskategorier i %, årsbudsjett grunnbevilgning MOF 2015 


 
 
Den totale grunnbevilgningsrammen er på 648 millioner kroner. Av denne utgjør instituttinntektene 43 
millioner kroner (6,6 %). Dette er ikke bevilgede inntekter, men inntekter som må tjenes i et eksternt 
marked (f. eks pasientinntekter ved OUK). Det er derfor usikkerhet knyttet til hvor store disse 
inntektene blir hvert år. 
  
Både fakultetet og flere av instituttene har underskudd med seg fra tidligere år. Det ventes også 
ytterligere innstramming i rammene neste år.  
 
Det er derfor helt nødvendig å vurdere tiltak for å tilpasse bemanningen til de økonomiske rammene.  
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Sammensetning av bemanningen 
Fordelingen av årsverk mellom GB og BOA og mellom de ulike stillingsgruppene har ikke endret seg 
siden det sist ble rapportert i oktober 2014. Totalt er 21 % av de ansatte tilsatt i den eksternfinansierte 
delen av virksomheten. Ser vi bare på de vitenskapelige årsverkene, er 27 % av årsverkene finansiert 
av BOA. 
 
Figur 2 Årsverk fordelt på finansiering og stillingstyper 


 
 


Utvikling i stillingsgrupper over tid i grunnbevilgningen 
Tabellen nedenfor viser utvikling i årsverk fra januar 2014. Det er noe variasjon i bemanning fra 
måned til måned, men totalt sett for perioden har bemanningen gått ned (4 årsverk). Administrasjon er 
stabil, mens vitenskapelige stillinger er redusert med 16,5 årsverk i perioden og tekniske stillinger er 
økt med 11,6 årsverk. Største delen av nedgang i vitenskapelige årsverk er rekrutteringsstillinger (8 
årsverk). Det kommenteres i neste avsnitt. 
 
Tabell 2 – Stillingsgrupper over tid i grunnbevilgningen 


 
 


Utvikling i rekrutteringsstillinger 
Totalt var det 163,1 årsverk rekrutteringsstillinger ved fakultetet i mars. Fordelingen mellom disse 
stillingene er vist i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 3 – Utvikling i rekrutteringsstillinger  


 
Spesialistkandidater i denne sammenheng er kandidater som tar dobbeltkompetanseløpet i odontologi og mottar lønn. 
 


Vit Adm jan.14 jun.14 sep.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15
Adm 114,7 118,9 116,6 120,9 114,7 115,5 115,6
Tekn 168,5 181,3 180,3 181,5 179,9 182,2 180,2
Vit 411,4 406,6 403,8 399,1 400,0 395,3 394,9
Totalsum 694,6 706,7 700,6 701,4 694,5 692,9 690,6


Stillingsbetegnelse jan.14 jun.14 sep.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15
Postdoktor 40,9 42,1 42,1 41,1 40,5 39,6 41,7
Spesialistkandidat 6,0 6,0 5,0 5,0 6,5 6,5 6,5
Stipendiat 124,5 119,1 121,9 117,7 118,2 116,2 114,9
Totalsum 171,4 167,2 169,0 163,8 165,2 162,3 163,1
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Siden starten av 2014, er antall årsverk på rekrutteringsstillinger redusert med vel 8 årsverk. 
Reduksjonen er kommet på stipendiatstillinger mens det har vært en marginal vekst på postdoktorer 
og spesialistkandidater. 
 
Totalt er fakultetet tildelt midler for å ha 140,5 rekrutteringsstillinger. Det har vært et strategisk valg å 
bruke deler av annuumsmidlene på å øke antall postdoktorer. Ved tilslag på store prosjekter så som 
SFF, ERC, SKG Jebsen sentre og BFS, har vi gått inn med rekrutteringsstillinger som egenandeler i 
prosjektet. Tilslaget på denne type prosjekter har vært god de siste årene og vi har pr. mars i år 20 
rekrutteringsstillinger knyttet til disse prosjektene. I tillegg er det gitt lovnad om ytterligere 20 stillinger 
som ikke er besatt pr nå. Til sammen er det gitt lovnad om 40 rekrutteringsstillinger i disse prosjektene 
i årene fremover (4 – 10 år). 
 
Siden rekrutteringsstillinger er en «pott» med et stort antall tidsbegrensede stillinger, er det 
kontinuerlig bevegelse ved avganger og oppstart både i form av «lovnader» og åpne utlysninger. Pr. 
nå er det 115 stipendiatårsverk. Selv om det går ut noen stillinger, vil det komme nye utover høsten 
blant annet knyttet til BFS (4 stillinger). Uten nye utlysninger av åpne stipendiatstillinger, vil 
gjennomsnittsantallet for 2015 være som i dag. 
 
For postdoktorene forventes det en liten nedgang i gjennomsnittlig antall årsverk med omkring 2- 3 
årsverk 
 
Vi forventer ikke at antall rekrutteringsstillinger som finansieres av øremerkede midler vil øke vesentlig 
i årene fremover. 
 


Status rekruttering 
Det pågår en rekke rekrutteringsprosesser ved fakultetet av både vitenskapelig, teknisk og 
administrativt personell. Noen stillinger utsettes, mens andre er det nødvendig å ansette i for at 
aktiviteten skal gå som planlagt. 
 
For administrative stillinger ble det i forbindelse med omorganiseringen laget en bemanningsplan. Den 
brukes aktivt i arbeidet med tilpasning av administrative stillinger. Utgangspunktet er at det vurderes 
om det er mulig å løse oppgaver ved permisjoner/sykefravær uten bruk av vikarer. Ved behov for økt 
administrativ kapasitet knyttet til eksterne prosjekter, skal disse som et utgangspunkt ansettes på og 
finansieres av eksterne midler. 
 


Utfordringer fremover 
Bemanningen i dag er for stor i forhold til de økonomiske rammene fakultetet har i dag og kan 
forventes å ha de nærmeste årene. Høy lønnsandel reduserer fakultetets strategiske handlingsrom og 
gir dermed begrensninger i beslutninger som tas. En gjennomgang av bemanningen og hvilke retning 
vi ønsker den skal utvikle seg i, er nødvendig i arbeidet med å tilpasse bemanningen. 
 
Størrelsen på bemanningen i ulike funksjoner, blir derfor en viktig del av det strategiarbeidet som 
starter opp til høsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.05.2015/ Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  Delvis unntatt offentlighet 


iht. offl. § 25, 1. ledd 
 
Arkivkode:   Styresak: 42/15 


Sak nr.: 2013/10057  Møte: 27.05.2015 


 
 
 
OPPNEVNING AV PRODEKAN VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE 
FAKULTET 
 
Det vises til Regler for fakultetsorganene, § 6 B, fastsatt av universitetsstyret 
18.06.2009, der det framkommer at prodekan utpekes av dekan, etter godkjenning i 
fakultetsstyret. 
 
I møte den 23.10.2013, sak 92/13, godkjente fakultetsstyret professor Robert 
Bjerknes som prodekan for forskning for perioden 01.11.2013 – 31.07.2017. 
 
I utkast til UiBs strategi 2016-2022 fremheves det blant annet at UiB skal oppnå sine 
faglige ambisjoner «ved å etablere nye måter å organisere og lede faglig samarbeid 
som krysser fag- og fakultetsgrenser. Slik skal vi oppnå tverrfaglige og tverrfakultære 
forskningsmiljøer i verdensklasse.»  Arbeidet med organisering av tverrfaglig 
virksomhet skal følges opp gjennom ulike tiltak. Rektorat ønsker å styrke 
universitetsledelsen og har utpekt Robert Bjerknes som viserektor for dette området.   
 
Dekanen har forespurt professor Eyvind Rødahl som har sagt seg villig til å gå inn 
som prodekan ved fakultetet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor Eyvind 
Rødahl som prodekan for perioden 01.07.2015 – 31.07.2017. 
 


 
Vedlegg: CV (unntatt offentlighet) 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør    Gjert Bakkevold 
        rådgiver 
 
19.05.2015 / GJB       








 


UNIVERSITETET I BERGEN 


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


Sak nr. 15/280  Møte: 27.05.2015 


 
 
 
 


II  Fullmaktssaker: 
 


A) Tilsettingsråd  
 


B) Dr. grader 
 


 
 
 
 
 
 
 


20.05.2015/raho 







1 


 


Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 27. mai 2015 


 
Sak 27/15  
Tilsetting utan utlysing - åremål i bistilling som forskar (20 %) ved CISMAC (SFF), 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2014/12315 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 41/15  
Tilsetjing – førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i 4 år i medisin 
(dermatovenerologi) ved Klinisk institutt 1 


2014/9279 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 42/15  
Tilsetting - postdoktor (100 %) i 2 år ved Institutt for klinisk odontologi, eksternt 
finansiert 
 
2014/10875 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 43/15  
Tilsetting - forsker (100 %) i 9 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/1204 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 44/15  
Tilsetting – forsker (20 %) i 10 måneder ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/1214 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
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Sak 45/15  
Tilsetting uten utlysning – en bistilling som førsteamanuensis (20 %) og en bistilling 
som universitetslektor (20 %) ved Klinisk institutt 1 
 
2014/8736 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 46/15  
Tilsetting - førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin i 1,5 år ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/1441 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 47/15  
Utlysning – stipendiat (100 %) i 3 år ved SFF CCBIO, Klinisk institutt 1, arbeidsplass 
ved Institutt for biomedisin og Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2015/4116  
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som stipendiat (100 %) for en periode på tre (3) år ved SFF CCBIO 
med arbeidsplass ved Institutt for biomedisin og Klinisk institutt 1. Stillingen er knyttet 
til Program 1 og til prosjekt som retter seg mot prekliniske studier av tumor mikromiljø 
og rollen til integrin 11 i e ks pe rime nte ll og human kre ft, og er finansiert av midler 
knyttet til instituttleder ved IBM og av Norges Forskningsråd. 
 


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


 
 
 
Sak 48/15  
Tilsetjing – forskar (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 


2015/376 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
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Sak 50/15  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 2  
 
2015/3721 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 51/15  
Tilsetting uten utlysning – forsker (50 %) 3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert   
 
2015/4310 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 52/15  
Delvis permisjon uten lønn fra stilling som stipendiat ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2011/13021 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 53/15   
Tilsetting uten utlysning – forsker (100 %) 3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt 
finansiert  
 
2015/4470 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 54/15   
Utlysing – forskar (100 %) i 1 år ved Broegelmanns Forskingslaboratorium, Klinisk 
institutt 2, eksternt finanisert 
 
2015/4069 


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


mellombels stilling som forskar i 100 % i eit år med mogleg forlenging i opptil tre år, 
ved Broegelmanns Forskingslaboratorium, Klinisk institutt 2. Stillinga er knytt til 
prosjektet «Cytotoksisk lymfocytt funksjon i regulering av autoimmunitet», finansiert 
av NFR. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
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Sak 55/15  
Tilsetting uten utlysning – forsker (100 %) eksternfinansiert i 3 år, ved Klinisk institutt 
2  
 
2015/4502 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 56/15  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2015/4861 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
100 % stilling som postdoktor for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til prosjektet 
” Next generation leukemia diagnostics and therapy through p53 isoform 
analysis”, finansiert av Norges forskningsråd. 


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


utlysning. 
 
 
Sak 57/15  
Tilsetjing – stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 


2015/346 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 58/15  
Utlysning - førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (radiologi) i 
4 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Haugesund sjukehus 
 
2015/5389 
 


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 Haugesund 
sykehus, 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. 


 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2015 - per 13. mai 2015
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


1 Akol Angela IGS Ingunn Engebretsen Karen Marie Moland, Juliet Babirye
2 Ali Mohamed Abdel-Raouf IKO Athanasia Bletsa Manal Mustafa Sharafeldin, Asgeir Bårdsen
3 Almeland Stian Kreken K1 Emma Hansson Anne Berit Guttormsen,Carolin Freccero, Louis de Weerd
4 Baravelli Carl IGS Sverre Sandberg Mette Tollånes, Aasne Karine Aarsand
5 Bergland Anne Katrine K2 Dag Årsland Hogne Sønnesyn, Alf Inge Larsen
6 Bergum Brith Olsen T. K2 Piotr Mydel Roland Jonsson
7 Binyaruka Peter John IGS Gaute Torsvik Bjarne Robberstad, Josephine Borghi
8 Bjørlykke Yngvild K2 Helge Ræder Marc Vaudel
9 Bjørnestad Anders Øglænd K1 Guido Alves Jan Petter Larsen


10 Blytt Kjersti Marie IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn
11 Eikrem Øystein Solberg K1 Hans-Peter Marti Trude Skogstrand
12 Elsebahy Ahmad Rashad IKO Kamal Mustafa Kristin Syverud
13 Fauske Kristin Røen IBM Lise Madsen (NIFES) Bjørn Liaset, Livar Frøyland
14 Gao Jie K2 Per Magne Ueland Ottar Nygård,
15 Giil Lasse Melvær K2 Jan Erik Nordrehaug Dag Årsland, Einar K. Kristoffersen, Christian A. Vedeler
16 Grytten Elise K2 Gunnar Mellgren Simon Dankel, Espen Rostrup
17 Haanshuus Christel Gill K2 Stein Christian Mohn Kristine Mørch, Nina Langeland
18 Halland Hilde K2 Eva Gerdts Knut Matre, Mai Tone Lønnebakken
19 Hasan Md Mahdi IBM Rolf Bjerkvig Lars Prestegarden
20 Hernæs Ulrikke Johanne IGS Bjarne Robberstad Kamija Phiri
21 Jonsson Maria Karolina K2 Espen Haavardsholm Bjørg Tilde Fevang, Siri Lillegraven
22 Kampata Linda Milimo IGS Ingvild F. Sandøy Knut Martin Fylkesnes
23 Karlsen Tom K1 Hans Jørgen Aarstad John-Helge Heimdal
24 Keny Aggrey IGS Martin Were Thorkild Tylleskär
25 Kibira Simon Peter IGS Ingvild F. Sandøy Daniel Marguerite, Frederick Makumbi, Lynn Atuyambe
26 Kristiansen Hege K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Trond Markestad


27 Kristiansen Lene IGS Liv Heide Magnussen
Silje Meland, Kjersti Thulin Wilhelmsen, Stein Helge Nordahl. 
Birgit Juul-Kristensen, Richard Clendaniel


28 Kvalheim Siri Flagestad IKO Gunhild Strand Illeana Mihaela Martinussen
29 Lie Maria Kolnes IBM James Lorens Lars A. Akslen
30 Lindquist Carine K2 Bodil Bjørndal Espen Rostrup, Rolf K. Berge
31 Ljøkjel Borghild K1 Hans Jørgen Aarstad Lars Helgeland, Stein Lybak
32 Ludvigsen Trine K1 Jonas Fevang Kjell Matre
33 Mugisha Alice IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
34 Nakazwe Chola IGS Knut Fylkesnes Ingvild F. Sandøy
35 Normand Camilla Jacqueline HanK2 Kenneth Dickstein Nigussie Bogale
36 Onarheim Kristine Husøy IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim, Karen Marie Moland, Mitike Molla Sisay







37 Sandtorv Lisbeth Beate K1 Irene Elgen Siren Haugland
38 Sanou Anselme Simeo IGS Thorkild Tylleskär Abdoulaye Hama, Esperance Kashala-Abotnes
39 Schwarzlmüller Thomas K1 Charalampos Tzoulis Martin Biermann
40 Sembajwe Lawrence Fred IBM Marion Kusche-Gullberg Donald Gullberg
41 Shanka Tarekegn Solomon IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Shumbullo, Wakgari Amente
42 Simangwa Lutango Daniel IKO Ann-Katrin Gerd Johansson Anne Nordrehaug Åstrøm
43 Sirnes Eivind K1 Stein Magnus Aukland Irene Elgen, Hilde Gundersen, Silja Torvik Griffiths
44 Solberg Carl Tollef IGS Ole Frithjof Norheim Espen Gamlund, Olav Gjelsvik
45 Stigen Endre K2 Emmet McCormack Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja
46 Terum Toril Marie K1 Ingelin Testad Arvid Rongve, John Roger Andersen
47 Tongun Justin Bruno IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine
48 Venkateswaran Mahima IGS Frederik Frøen Ole F. Norheim 
49 Ytre-Hauge Sigmund K1 Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 4
K1 11
K2 13
IGS 17
IKO 4
Sum 49







Avholdte disputaser 2015 - per 13. mai 2015
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHDMD Aamland Aase IGS Erik L. Werner Kirsti Malterud 16.01.2015 x
2 PHDMD Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein Husebye, Eirik Bratland 13.03.2015
3 PHDMD Bleskestad Inger Hjørdis K1 Lasse Gøransson Harald Bergrem 22.01.2015 x
4 PHDMD Brønstad Ingeborg K2 Eystein S. Husebye Susanne Bøe Wolff, Kristian Løvås 26.03.2015 x
5 PHDMD Dahl Bente IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit 20.03.2015 x
6 PHDMD De Bortoli Alessandro K2 Jian Chen Ole-Jørgen Ohm 30.01.2015 x
7 PHDMD Ekra Else Marie IGS Eva Gjengedal Tora Korsvold, Gunnhild Blåka 17.04.2015
8 PHDMD Espedal Heidi IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic 23.04.2015
9 PHDMD Fernandes Carla Duarte K2 Stephanie Le Hellard Vidar M. Steen 05.03.2015 x


10 PHDMD Fjetland Lars K1 Martin Kurz Jan Petter Larsen, Sumit Roy   08.05.2015
11 PHDMD Frei Dominik IBM Jaakko Saraste Tanja Kögel, Rein Åsland 30.01.2015 x
12 PHDMD Hole Lisa Drange K2 Jan Schjøtt Terje H. Larsen 13.03.2015 x
13 PHDMD Iden Kristina Riis IGS Sabine Ruths  Stefan Hjørleifsson, Knut Engedal 29.04.2015
14 PHDMD Igland Jannicke IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset , Ottar K. Nygård 18.02.2015 x
15 PHDMD Jahnsen Jan Anker K2 Staffan Uhlén 06.03.2015 x
16 PHDMD Jepsen Randi Julie IGS Gerd Karin Natvig Jan Roger Andersen 15.04.2015
17 PHDMD Johnsen Svein Joar Auglænd K2 Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson 09.01.2015 x
18 PHDMD Kvistad Christoper Elnan K1 Halvor Næss Lars Thomassen 20.02.2015 x
19 PHDMD Lindner Thomas Werner K1 Eldar Søreide Hans Morten Lossius, Odd Bjarte Nilsen 26.03.2015
20 PHDMD Løkeland Mette K2 Line Bjørge Ole-Erik Iversen 17.04.2015
21 PHDMD Mahande Michael Johnson IGS Rolv Terje Lie Anne Kjersti Dalveit, Rachel Manongi 19.02.2015 x
22 PHDMD Markhus Maria Wik IBM Marian K. Malde Ingvild E. Graff, Livar Frøyland 18.03.2015 x
23 PHDMD Myrtveit Solbjørg Makalani K2 Børge Sivertsen Ingvard Wilhelmsen, Jens Christoffer Skogen 13.05.2015
24 PHDMD Nginamau Elisabeth Sivy K2 Roland Jonsson Bjørn Ove Mæhle 20.02.2015 x
25 dr.philos Okware Sam IGS 20.01.2015 x
26 PHDMD Orøy Aud Jorunn IGS Eva Gjengedal Kjell Erik Strømskag 21.04.2015


27 PHDMD Salminen Pirjo-Riitta K2 Ketil Grong
Knut Matre, Anne K. Jonassen, Rune 
Haaverstad 23.01.2015 x


28 PHDMD Sauter Alexander IBM Aurora Martinez
Silke Appel, Joachim Pius Spatz, 
Alexandre Micoulet 19.01.2015 x


29 PHDMD Siepel Francoise K1 Dag Aarsland Mona Beyer, Renate Gruner, Nils Erik Gilhus 13.03.2015 x







30 PHDMD Simonsen Kristian Anton IGS Guri Rørtveit Steinar Hunskår 25.03.2015 x
31 PHDMD Sivakumaran Dhanasekaran K2 Harleen Grewal Mark Doherty, Mario Vaz, Ruth Stavrum 05.03.2015 x
32 PHDMD Sørensen Ida Wiig IBM Donald Gullberg Marion Kusche-Gullberg 12.02.2015 x
33 PHDMD Talasila Krishna Mukharji IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 13.05.2015
34 PHDMD Tangvik Randi Julie K2 Anette Hylen Ranhoff Anne Berit Guttormsen, Grethe S. Tell 25.03.2015 x


35 PHDMD Theofylaktopoulou Despoina K2 Simone Eussen
Øivind Midttun, Per M Ueland, Ottar 
Nygård, Grethe Tell, Stein Emil Vollset 19.02.2015 x


36 PHDMD Thomsen Liv Cecilie Vestrheim K2 Line Bjørge
Eric Moses, Ottar Nygård, Rigmor 
Austgulen, Ann-Charlotte Iversen 13.03.2015 x


37 PHDMD Torsvik Ingrid Kristin K2 Anne Lise Bjørke Mons Trond Markestad, Per M. Ueland 30.01.2015 x


38 PHDMD Wergeland Gro K1 Einar Heiervang
 Ingvar Bjelland, Lars-Göran Øst, Bente 
Storm M. Haugland 29.04.2015


39 PHDMD Wnuk-Lipinska Katarzyna IBM James Lorens David Micklem 07.04.2015


Institutt Antall
K1 6
K2 15
IGS 10
IBM 8
IKO
Totalt 39
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