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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk – odontologiske fakultet     


  Styresak: 99/15 


Sak nr.: 15/5771  Møte: 18.11.15 


 


Budsjett 2016 – momenter ved fordeling av budsjettet 


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 73/15: Budsjettforslag 2016. 
f) Fakultetsstyresak 72/15 og 80/15: Økonomirapport pr juli og pr sept. 
g) Fakultetsstyresak 81/15: Budsjett og budsjettprosess for 2016 
h) Universitetsstyresak 102/15: Budsjett for Universitetet i Bergen 2016 
i) Vedlegg: Budsjett 2016 – Rammer og prioriteringer 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken får styret fremlagt momenter fakultetsledelsen vil legge til grunn i utarbeidelsen av forslag til 
fordeling av budsjett 2016. Saken oppsummerer forhold som fakultetsstyret har diskutert tidligere samt 
forhold som fakultetsledelsen vil framheve for at innretningen av budsjettet skal bli best mulig innenfor 
svært knappe budsjettrammer. 
 


Bakgrunn 
Fakultetet har stramme økonomiske rammer i grunnbevilgningsøkonomien. Vi er i ferd med å iverksette ny 
studieplan i medisin for å gi studentene et best mulig og oppdatert studietilbud. Dette er en omfattende og 
krevende prosess både for vitenskapelige og administrative ansatte og vi setter av ekstra personalressurs. 
 
I forskningen forventer vi nærmere 100 disputaser i år som viser at vi i en situasjon med begrensede 
økonomiske ressurser har klart å holde høy aktivitet på forskerutdanningen.  
 
Med trange økonomiske rammer i grunnbevilgningen er ekstern finansiering viktigere enn noen gang for å 
opprettholde god forskningsaktivitet. Det er derfor svært gledelig at aktiviteten i prosjekter finansiert av 
Norges forskningsråd vokser kraftig, at vi har flere tilslag på EU-finansiert forskning og at vi har mange 
tilslag hos Kreftforeningen, Bergens forskningsstiftelse, SKG Jebsen-stiftelsen etc. 
 
I hovedsak foreslår fakultetsledelsen at budsjettet fordeles etter samme prinsipper som tidligere. Noen 
forhold presiseres som er viktig ved fordeling av budsjettet både mellom instituttene og internt på det 
enkelte institutt. 
 


Forslag til vedtak:  
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2016 som legges fram 


for styret i neste møte.  


2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.  
 
 


Nina Langeland 
dekan 


Inger Hjeldnes Senneseth  
 Fakultetsdirektør 


11.11.2015/ØRH 
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Vedlegg: 


Budsjett 2016 – Rammer og prioriteringer 


Rammene fra UiB 
I budsjettet for 2016 som er vedtatt av Universitetsstyret, er MOF tildelt kroner 578 188 000 i 
grunnbevilgning og en målsetting for den eksternt finansierte virksomheten på kroner 254 000 000. 
 
Forutsetningene gitt av universitetsstyret er: 


 2,6 % i pris- og lønnskompensasjon 


 1,0 % reduksjon i rammen omfordelt til strategiformål 


 0,5 % reduksjon i rammen som følge av regjeringens effektiviseringskutt 


 0,4 % reduksjon i pensjonspremien (gjelder lønnskostnad for fast ansatte) 


 Reduksjon i resultatmidler på vel 14 millioner kroner 


 14 nye rekrutteringsstillinger, herav 6 fra universitetets nye MNT-stillinger 


 Investeringsmidler: 10 millioner kroner. UiB forutsetter at nødvendige investeringer til Biobank-
samarbeid med Helse Bergen dekkes innenfor denne rammen. Investeringsrammen forventes 
opprettholdt også i 2017.   


 5 nye studieplasser i medisin fra 2016. I tillegg fikk fakultetet 10 nye studieplasser i medisin i 
revidert nasjonalbudsjett 2012 som vi får økt tildeling årlig for til 2018. 


 


Tabell 1 Budsjett-tildeling 2016 fra universitetsstyresak 102/15 


 


Prioriteringer i budsjettet 
Innenfor rammene foreslås følgende prioriteringer i forskning og utdanning (se også prinsipper under): 


Forskning og forskerutdanning 


1. I tillegg til stipendiat- og postdoktorstillinger ønsker fakultetsledelsen å lyse ut innstegsstillinger 


innenfor profesjonsfagene ved fakultetet. 


 


2. Driftsmidlene til stipendiater og postdoktorer opprettholdes på henholdsvis kroner 60 000 og  


80 000, men en  del øremerkes til bruk for stillingen, se kapittel om prinsipper for fordeling. 


 


3. Fakultetet er tildelt kr 10 millioner kroner til vitenskapelig utstyr.  Det er behov for generelle 


utstyrsmidler for å erstatte vitenskapelig utstyr. Fakultetets samlede årlige avskrivinger er på om lag 


27 millioner kroner som viser et stort årlig behov for nyinvesteringer.  


 


4. Premieringsordninger.  


a. Ordningen med kr 100 000 til forskere som avslutter koordinatorprosjekt finansiert av EU 


videreføres. 
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b. Finansieringskilden National Institute of Health (NIH) er høyt rangert internasjonalt og gir stor 


impact forskningsmessig. Fakultetsledelsen ønsker å innføre en premieringsordning hvor 


prosjektledere med tilslag i NIH får 10 % toppfinansiering av tildelt sum til UiB fra fakultetet. 


Tiltaket fremmes for å få flere og større prosjekter finansiert av NIH ved fakultetet. 


 


5. Fakultetsledelsen ønsker å etablere et opplæringsprogram for postdoktorer i tillegg til fakultetets 


eksisterende Yngre forskningslederprogram. Programmet har vært diskutert med instituttlederne og 


en arbeidsgruppe er nedsatt for å komme med forslag til opplegg. 


 


6. Opplæringsprogram for veiledere i doktorgradsutdanningen videreføres. 


 


7. Arbeidet med felles forskningsserver for sikker håndtering og oppbevaring av forskningsdata ved 


UiB fortsetter og det er satt av midler over UiBs budsjett. 


Utdanning 


1) Innføring av ny studieplan i medisin startet høsten 2015. Dette er ressurskrevende både for 
undervisere og administrative. For å støtte instituttene i iverksettingen av ny studieplan settes det av 
et ekstra midlertidig årsverk til studieadministrativt arbeid i 2016. 


 
2) Enhet for læring er etablert ved tilsetting i faglige stillinger innen medisinsk og helsefaglig 


pedagogikk og e-læring. Det planlegges at enheten bygges videre ut i tråd med vedtatte planer fra 
2017. 
 


3) Galenisk farmasi er startet opp i 2015 som et samarbeid mellom oss og MN-fakultetet. Det er tilsatt i 
stillinger og utstyr er på plass. Det vil bli forbedringer i 2016 ved andre gangs undervisning. 
 


4) Ferdighetssenteret er under arbeid. Vi planlegger for å etablere vårt eget ferdighetssenter i BBB. 
Det er satt av utstyrsmidler og planlagt med stillingsressurser innenfor bemanningsplanen. Kalkyle 
og behov for 2016 er ikke endelig klart. 
 


Prinsipper for fordeling av budsjett 
 
Med en stram ramme i grunnbevilgningen må vi ha et sterkt fokus på økonomistyringen. Vi har et 
underskudd i basisdriften vår (grunnbevilgning annuum) og vi arbeider for et handlingsrom for å kunne 
iverksette nødvendige prioriterte tiltak på institutt- og fakultetsnivå. Det er et mål at vår faglige virksomhet i 
minst mulig grad skal være berørt av stramme økonomiske rammer i 2016. 


Pris og lønnskompensasjon, Strategikutt og effektiviseringskutt 


Fakultetsledelsen foreslår at budsjettrammene for instituttene og fakultetsadministrasjonen holdes på 
samme kronebeløp i 2016 som i år. Det vil si at det ikke tildeles hverken pris- og lønnskompensasjon eller 
videreføring av ramme- og effektiviseringskutt eller resultatnedgang. Totalt sett for 2016 får fakultetet om 
lag det samme kronebeløp som i år. Dette medfører en reell innstramming ved at det vil være pris- og 
lønnsvekst neste år som må dekkes innenfor like budsjettrammer som i 2015. 
 
Øremerkede utstyrsmidler 
Ved vårt fakultet løses dette ved å kombinere søknader om eksterne utstyrsmidler, delfinansiering fra 
brukerinntekter på kjernefasilitetene, øremerkede tildelinger og mindre investeringer over 
instituttbudsjettene.  Det legges til grunn at fakultetet dekker alle investeringer knyttet til samarbeidet med 
Helse Bergen om Biobank innenfor posten for vitenskapelig utstyr i 2016 og 2017, totalt 7,5 millioner kroner 
til dette prosjektet. Behovet for utstyrsmidler til BUS (Barne- og ungdomssykehuset) er fremmet av UiB i 
flere år og fremmes også til statsbudsjettet for 2017. Kjernefasilitetene henter inn noe midler fra 
forskningsprosjektene, men er avhengig av delfinansiering for å investere i større avansert vitenskapelig 
utstyr. Fakultetsledelsen mener det er behov for at minimum 5 millioner kroner øremerkes generelle 
investeringer i vitenskapelig utstyr på instituttene neste år. 
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Instituttene tildeles utstyrsmidler og innkjøpsprosessene tar tid slik at det må påregnes overføringer mellom 
år ved innkjøp av større utstyr. Instituttene får to år på seg til å kjøpe inn av tildelte øremerkede midler. 
Dersom innkjøpene ikke er gjennomført året etter tildeling vil overføring ikke kunne påregnes og eventuelt 
kan dette hensyntas i tildelingen av nye utstyrsmidler. 


Driftsmidler for stipendiater og postdoktorer 


Fakultetsledelsen foreslår å opprettholde satsene for driftsmidler for stipendiater og postdoktorer på 
henholdsvis kroner 60 000 og kroner 80 000. Det har vært et ønske om at det skal være likere prinsipp for 
hvor mye midler den enkelte kandidat disponerer til sin forskning. 
 
Instituttene har ulik praksis for hvordan disse driftsmidlene disponeres. Noen institutt øremerker deler av 
driftsmidlene til den enkelte kandidat, mens andre lar det gå inn som driftsmidler i den forskningsgruppen 
kandidaten tilhører. Hvor mye instituttet fordeler til forskning og hvor mye som går til dekning av 
administrative kostnader knyttet til kandidatene, varierer. 
 
Formålet med driftsmidlene er at de skal være en støtte til kandidatene for at de skal kunne gjennomføre 
sin forskning og for stipendiatene også for at de skal kunne gjennomføre nødvendige aktiviteter som fører 
frem mot godkjent forskerutdanning og disputas. 
 
Driftsmidlene er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å dekke kandidatene sin forskning. Det er også forskjell 
på hvor kostnadsintensiv forskningen er. Ikke alle kandidater bruker opp sine midler, mens for andre er 
disse midlene en liten men viktig del for å få gjennomført forskningen. Det er særlig viktig for postdoktorene 
å søke eksterne midler for å kunne sikre en videre karriere.  
 
Fakultetsledelsen foreslår at instituttene får kroner 15 000 pr stilling av midlene for å dekke kostnader. De 
resterende midlene disponeres for stillingen av veileder/stipendiat eller forskningsgruppe. Fakultetet vil i 
samarbeid med instituttene utarbeide retningslinjer for hvilke kostnader som dekkes av instituttet og hvilke 
kostnader som forventes dekket av den enkelte stillings driftsmidler/forskningsgruppe uavhengig av 
finansiering 


Smådriftsmidler 


Ordningen videreføres og fakultetsledelsen ønsker å presisere retningslinjene. Formålet med ordningen er 
å avhjelpe mangelen på driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, 
materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Det er et mål at tildelingen av midlene 
skal støtte opp om institusjonens egne prioriteringer. 
 
Midlene er en del av rammene for det enkelte institutt. 70 % gis som en tildeling ved hovedtildelingen av 
budsjettet, mens instituttet selv må bidra med 30 %.  
 
Følgende kriterier gjelder for ordningen: 


 En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke har store 
driftsmidler allerede. 


 Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til 15.000 - 150.000 kr. 


 Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret, midlene er ikke overførbare til 
neste år. 


 Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II og 1.am. II. 
 
Rammen videreføres på samme nivå som i 2015. 


Husleie 


Ved fakultetet belastes alle husleiekostnader sentralt på fakultetet, med unntak for eksternt finansierte 
stillinger som betaler en fast årlig husleie pr årsverk. Praksisen forutsettes videreført i 2016. 
 
Det pågår en gjennomgang av areal og disponering av dette ved fakultetet. Dersom gjennomgangen 
konkluderer med forhold som påvirker praksis for husleien pr i dag i 2016, vil konsekvensen av dette tas 
opp med styret før eventuelle endringer gjennomføres. 
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Nasjonal TDI-modell, leiested og dekningsbidrag 


Innføring av TDI-modellen i universitetssektoren har som hovedmål å dokumentere direkte og indirekte 
kostnader og dermed kunne søke om støtte til en større del av kostnadene fra eksterne finansieringskilder 
samt vise de totale kostnadene ved forskningsprosjekter. 
 
Modellen er todelt;  
1) beregnet sats indirekte kostnader knyttet til vitenskapelig og tekn/adm.  personell (dekningsbidrag)   
2) kalkyler for direkte kostnader knyttet til forskningsinfrastruktur (leiested).  
 
Både de direkte og indirekte kostnadene blir belastet prosjektene. Den delen som dekkes av den eksterne 
finansieringen, går til instituttet for dekning av kostnader samt mulighet for utvikling av instituttet videre. 
TDI-modellen og leiested gir instituttene mulighet for å dekke sine kostnader bedre og dermed  øke  
handlingsrommet. 
 
Ved UiB er det gjort en beregning av hvor store de indirekte kostnadene er for henholdsvis vitenskapelige 
og teknisk-/administrativt ansatte. Hensikten med dette er å kunne dokumentere størrelsen på 
dekningsbidrag som er nødvendig fra den eksterne aktiviteten. For 2015 er dekningsbidraget 413 000 
(2016-satsene er ikke klare) Av dette betales det husleie/fellestjenester på til sammen kroner 200 600 pr 
årsverk, mens resten går til dekning av kostnader ved instituttet. Det beregnes fullt dekningsbidrag i alle 
eksterne prosjekter. Den delen som ikke finansieres eksternt, vil være instituttets egeninnsats. 
 
Leiested er en kalkyle for direkte kostnader knyttet til instituttenes generelle laboratorie-fasiliteter. Dette er 
kostnader som i størst mulig grad søkes dekket av ekstern finansiering. Inntekten for bruk av 
laboratoriefasilitetene går til instituttet og brukes til nødvendige oppgraderinger.  
 


Frikjøp 


Oppfatningen av begrepet frikjøp varierer, men fakultetsledelsen har følgende forståelse av frikjøp: 
 
«frikjøp er når lønnskostnadene til ansatte i grunnbevilgningen helt eller delvis dekkes av annen 
finansiering. Frikjøp er ikke ensbetydende med at den delen av stillingen som er frikjøpt, erstattes». 
 
Personer som ansettes med formål å arbeide på eksternt finansierte prosjekter, lønnes direkte fra 
prosjektene, uavhengig av om stillingen er en fast eller midlertidig ansettelse. Fast ansatte i 
grunnbevilgningen kan helt eller delvis frikjøpes til å utføre andre oppgaver på et prosjekt for en 
tidsbegrenset periode. 
 
Frikjøp regnskapsføres minimum hvert kvartal etter UiB’s retningslinjer for frikjøp. 
 
Det er et mål at instituttene søker om og i større grad enn i dag regnskapsfører frikjøp. Formålet er å gi 
flere mulighet for fast stilling og karrierevei, redusere midlertidighet og etablere mer langsiktige rammer for 
forskningen. 


Gaveforsterkningsmidler 


Fakultetet har søkt og mottatt gaveforsterkningsmidler for mange ulike typer prosjekter. Gaveforsterkningen 
skal i følge retningslinjene brukes til langsiktig, grunnleggende forskning, med ny kunnskap som siktemål. 
Det er ikke en forutsetning at midlene brukes direkte i det prosjektet de er gitt med bakgrunn i. 
 
Håndteringen av disse midlene varierer. Gaveforsterkning knyttet til midler fra Kreftforeningen disponeres 
av fakultetet. Noe av midlene fordeles direkte til forskerne, noe har finansiert postdoktorstillinger og noe er 
brukt til å kompensere for manglende dekningsbidrag. For noen gaveforsterkningsmidler er det avtalt med 
gavegiver hvordan midlene skal disponeres. 
 
I 2016 vil fakultetet se nærmere på hvordan gaveforsterkningsmidlene kan disponeres. Fakultetsledelsen 
har som hovedprinsipp at instituttene skal ha dekket sine kostnader, det vil si få kompensert for manglende 
dekningsbidrag og eventuelt direkte kostnader som leiestedskostnader som prosjektet medfører. I tillegg er 
det selvsagt ønskelig at forskningsmiljøene som har fått gavene som har gitt gaveforsterkningsmidler også 
får nytte av gaveforsterkningsmidlene. 
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Nulldekningsbidragsprosjekter 


Ved fakultetet er det en ordning hvor instituttene får kompensert utgifter til fellesbidrag og husleie for 
eksternt finansierte prosjekter uten dekningsbidrag. Det er viktig å søke på finansieringskilder som gir 
dekningsbidrag og fra 2015 ble ordningen endret ved at instituttet selv må dekke 30 % av disse kostnadene 
knyttet til stillinger som er utlyst etter 1. januar 2015. Innføring av ordningen har hatt liten effekt i 2015 på 
grunn av lavt antall helt nye stillinger som lyses ut. Ordningen vil bli videreført i 2016. I 2017 vil det 
vurderes om instituttenes del av disse kostnadene skal økes. 
 


Bemanning 


Rekruttering er meget viktig for å sikre langsiktig vekst. Det er stram økonomi nå men over tid vil vi 
rekruttere i en rekke nye stillinger fordi vi har mange avganger i årene framover. 
 
I 2015 er det gjennomført en streng praksis for vurdering av nytilsettinger både for faste og midlertidig 
ansatte, samt vikarer finansiert over grunnbevilgningen. Alle utlysninger godkjennes av dekan. Denne 
praksisen videreføres også i 2016 på grunn av stram økonomi. 
 
I budsjettene utarbeider instituttet oversikt over avganger i årene som kommer. I perioden 2016 – 2021, er 
det til sammen 79 årsverk som går av for aldersgrensen. Det er i gjennomsnitt 13 årsverk (1,5%) som går 
av hvert år. Over tid er det dermed rom for å tilpasse bemanning og målrette nye tilsettinger når en også tar 
med andre avganger og ulike typer permisjoner. 
 
Tabell 2 Avganger ved instituttene 2016 - 2021 


 
 
For administrative ansatte har fakultetet en bemanningsplan for de fleste stillingene som følges i 
forbindelse med ansettelser. I 2016 vil vi se på muligheten for å utarbeide langsiktige bemanningsplaner for 
flere grupper, samt retningslinjer for hvilke kriterier som skal legges til grunn når en stilling kan lyses ut. 
 
 


Videre tidsplan for budsjettprosessen 
Videre arbeid med budsjettet følger planen som vist nedenfor. 
 
Tabell 3 Tidsplan budsjettprosess 2016 


 
 


Avganger (årsverk) 


sum institutt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sum


Vit. hovedstillinger                1                6             11                6             11                6 41,1         


Vit. bistillinger                1                1                1                1                1                1 5,1           


Tekniske stillinger                8                5                3                4                3                6 28,1         


Adminstrative stillinger               -                  1               -                  1                3               -   5               


Andre (spesifiseres)               -                 -                 -                 -                 -                 -   -           


Sum avganger 9               13            15            12            17            13            79,1         


Statsbudsjettet legges fram 07.10.2015


Fakultetsstyret budsjett 2016 - status og statsbudsjett 28.10.2015


Universitetsstyret behandler UiBs budsjett 29.10.2015


Fakultetsstyret behandler prinsipper budsjettfordeling 2016 18.11.2015


Fakultetetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2016 fra UiB 30.11.2015


Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjett - fordeling 16.12.2015








 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 28. oktober 2015 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 
***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A  Professor Nina Langeland (leder t.o.m. sak 89/15)  
 Prodekan Eyvind Rødahl (leder f.o.m. sak 90/15)    
 Professor Gunnar Mellgren (leder sak 94/15)  
    Professor Trond Riise  
    Professor Frits Alan Thorsen  
  
Gruppe B  Stipendiat Siri Flagestad Kvalheim (vara)     
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Eivind Valestrand 
    Student Martha Rolland Jacobsen (vara)  
 
 
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF  
 
 
Meldt forfall:    Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A)  


Stipendiat Maria Teresa Bezem (Gruppe B)  
Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D)  
 


***************************************************************************** 
 
 
Prodekan   Professor Eyvind Rødahl (t.o.m. sak 89/15)  
 
Visedekan    Professor Inge Fristad  
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 83/15)  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 81/15)  
Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 83/15)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 77/15 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 94/15: Dekan Nina Langeland meldte seg inhabil, og det ble besluttet at 
professor Gunnar Mellgren (gruppe A) skulle lede behandlingen av saken. 


 
Dekan Nina Langeland opplyste at hun måtte forlate møtet kl. 14.30, og at 
møtet deretter ville bli ledet av prodekan Eyvind Rødahl. 
 


Sak 78/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 09.09.2015.   


  Protokollen ble godkjent.  
 
Sak 79/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 76/15 på 
sirkulasjon.   


  Protokollen ble godkjent.  
 
Sak 80/15 Økonomirapport pr. september 2015 


Saksforelegg av 21.10.2015 (ePhorte 14/5423)    
 


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2015 til orientering.  
2. Fakultetsstyret tar status bemanningsutvikling til orientering. 


 
Sak 81/15 Budsjett og budsjettprosess for 2016   


Saksforelegg av 20.10.2015 (ePhorte 15/5771)     
 


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ber om at prinsipper for budsjettfordelingen 2016 legges 


fram i neste fakultetsstyremøte. 
2. Fakultetsstyret tar status for budsjettprosessen 2016 og premissene for 


budsjettfordelingen 2016 så langt til orientering. 


Sak 82/15 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultetet   
Saksforelegg av 21.10.2015 (ePhorte 09/7497)    
 
Vedtak:  


I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende 
styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret: 


1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 1.1.2016-
31.7.2017 
Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin 
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin  
Professor Tone Tangen, Klinisk institutt 1  
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2. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser – periode 
2016-2018 
Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1, 
reoppnevnes til styret i Dr Einar Martens fond. 


3. Norsk Dental Depots fond – periode 1.1.2015-31.12.2017 
Til reoppnevning av Universitetsstyret: 
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi 
Varamedlem: Professor Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi 
 
Til reoppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret: 
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1 


4. Forskningsfond for krybbedød – periode 1.1.2016-31.12.2018  
Professor emeritus Lorentz Irgens, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Professor Inge Morild, Klinisk Institutt 1 
Professor II Britt Torunn Skadberg, Klinisk Institutt 2 


II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner 
følgende medlemmer til utdelingskomiteer: 


1. Legatkomité – periode 1.1.2016 til 31.7.2017 
Professor II Karen Rosendahl, Klinisk institutt 1 
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin 
Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2 


2. Oddmars medisinske fond, fondsutvalg – periode 1.1.2016-31.12.2018: 
Professor II Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1 


3. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, innstillingsråd, 
periode 1.1.2016-31.12.2018 
Medlem: Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2  
Varamedlem: Professor II Ansgar Berg, Klinisk Institutt 2 


Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer 
ved behov. 


 
Sak 83/15  Beredskapsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet  
  Saksforelegg av 12.10.2015 (ePhorte 15/5035)    
 


Vedtak: 
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til beredskapsplan for Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 


 
Sak 84/15 Oppnevning av ny leder for Programutvalg internasjonal helse / Oral 


Sciences   
Saksforelegg av 19.10.2015 (ePhorte 08/1655)    


 
Vedtak:  
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner professor 
Karen Marie Moland som leder av Programutvalg for internasjonal helse/Oral 
Sciences i perioden 01.07.2015 – 31.07.2017. 
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Sak 85/15 Fråvik frå krav om sakkyndig bedømming ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet for førsteamanuensis II (bistillingar på åremål) der 
visse vilkår er oppfylt  


  Saksforelegg av 15.10.2015 (ePhorte 15/10978)    
 


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek at fråvik 


frå krav om sakkyndig bedømming av førsteamanuensis II (bistilling på 
åremål) kan skje i særskilte tilfelle der visse vilkår er oppfylt: 


- Det kan dokumenterast doktorgrad innanfor relevant fagfelt. 
- Det er berre ein kandidat som kan vere aktuell til stillinga.  
- Instituttleiar har gjennomført referansesjekk, fagleg vurdering og 


intervju, og kan utan tvil innstille personen som fagleg og personleg 
eigna for stilling som førsteamanuensis II. 


 
Sak 86/15 Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2015 – Institutt 


for biomedisin – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   
  Saksforelegg av 05.10.2015 (ePhorte 15/8823)    
 


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


godkjenner at førsteamanuensis Inari Kursula fyller kravene for opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet biomedisin (cellebiologi og 
molekylærbiologi) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr 
13.  


2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Inari Kursula 
tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2015. 


 
Sak 87/15 Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i 


fagområdet kirurgi – Oppnevning av komité  
  Saksforelegg av 16.10.2015 (ePhorte 15/11353)    
 


Vedtak:  
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor 
emeritus Anders Mølster (leder), professor Hebe Désirée Kvernmo, og 
professor Jan Fridén som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis 
Christina Elisabeth Brudvik for opprykk til professor etter kompetanse i 
fagområdet kirurgi.  


 
Sak 88/15  Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i 


fagområdet odontologi (medisinsk statistikk) - Oppnevning av komité  
 Saksforelegg av 09.10.2015 (ePhorte 13/10591)  


 
Vedtak:  


  Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor 
Anne Kjersti Daltveit (leder), professor Per Kragh Andersen, og professor 
Inger Njølstad som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Stein 
Atle Lie for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi 
(medisinsk statistikk).  


 
Sak 89/15 Utlysning – Senterleder (professor/førsteamanuensis, 50 %) i 2 år ved 


Senter for ernæring – Klinisk institutt 1 – Eksternt finansiert  
Saksforelegg av 19.10.2015 (ePhorte 15/7446)  
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Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det skal 


lyses ut en 50 % midlertidig stilling som senterleder professor / 
førsteamanuensis) ved Klinisk institutt 1. Stillingen er eksternfinansiert fra 
et Mohn-prosjekt. 


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


 
Sak 90/15 Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i immunologi for inntil 2,5 år ved 


Broegelmanns forskningslaboratorium – Klinisk institutt 2   
Saksforelegg av 13.10.2015 (ePhorte 15/9841)    
 
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 


midlertidig stilling som førsteamanuensis i immunologi for inntil 2,5 år ved 
Broegelmanns Forskningslaboratorium, Klinisk institutt 2. Stillingen 
samfinansieres av Broegelmanns Legat og Klinisk institutt 2. 


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


 
Sak 91/15 Utlysning - Førsteamanuensis (40 %) i global ernæring i 3 år ved Institutt 


for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse – 
Eksternt finansiert  
Saksforelegg av 12.10.2015 (ePhorte 15/11140)  
  
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysning og stillingsomtale for den midlertidige stillingen som 
førsteamanuensis (40 %) i en periode på tre (3) år fra 01.01.2016 ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal 
helse.  


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norad og Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin finansierer øvrige kostnader. 


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


 
Sak 92/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) ved 


Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 
1. ledd  


  Saksforelegg av 13.10.2015 (ePhorte 15/10648)    
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  


 
Sak 93/15 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i global ernæring – Institutt for 


global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse – 
unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   
Saksforelegg av 13.10.2015 (ePhorte 14/11787)    
 
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet.  
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Sak 94/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet – unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   
Saksforelegg av 12.10.2015 (ePhorte 15/4222)    
 
Professor Gunnar Mellgren (gruppe A) ledet styrets behandling av saken. På 
forespørsel om habilitet, opplyste professor Trond Riise om sampublisering 
med en av søkerne, og ble bedt om å fratre under behandlingen av saken.   
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 


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


 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat – Komitémøter i REK vest, 20.08.2015 og 17.09.2015  
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 07.09.2015.  
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015.  
d) Revisjon av studieplan i integrert master i odontologi (ePhorte 15/11516) 


Det vil bli utarbeidet en framdriftsplan for studieplanarbeidet, med plan for 
styrets behandling av revisjonsprosessen.  


e) Dekan orienterer  
1. Biobanker: I forbindelse med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 


(HUNT), er det bygd opp store biobanker. Det er forsøkt å 
kommersialisere noe av virksomheten til disse biobankene via 
selskapet Lifandis, uten at dette har vist seg kommersielt drivverdig. 
Det går mot en styrt avvikling av selskapet, og i den forbindelse 
diskuteres det et mulig nasjonalt initiativ for videre drift. Kommersiell 
drift forutsetter både profesjonalitet mht. kontraktsinngåelse og 
markedsføring, og en oversikt over hva som finnes i ulike biobanker. 
Det er knyttet utfordringer til hvordan materialet kan nyttes ut fra 
samtykke og personvern.  


2. Sektorutfordringer: Det er opprettet et utvalg som skal identifisere 
disinsentiver til forskningssamarbeid og samhandling som oppstår i 
grensesnittet mellom universitetene og helseforetakene og hva som 
kan gjøres for å fjerne disinsentivene. Utvalget ledes av rektor ved 
Universitetet i Tromsø, Anne Husebekk, og rektor Dag Rune Olsen er 
medlem av utvalget. Innspill til utvalget kan sendes direkte til Anne 
Husebekk, eller via prodekan Eyvind Rødahl.   


3. Postdoktor-program: Det arbeides med å etablere et opplærings-
program for postdoktorer. Programmet har bl.a. som mål å gi 
postdoktorene veilederopplæring og opplæring i søknadsskriving.  


 
IV   EVENTUELT  
  Intet.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.20. 
 
28.10.2015/raho 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 101/15 


Sak nr.:  2015/12049  Møte: 18.11.2015 


 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE (SØKNADRUNDE 2015) I 
FAGOMRÅDET PATOLOGI OPPNEVNING AV KOMITE 
 
Innen fristen 15. september 2015 søkte førsteamanuensis Peer Kåre Lilleng om 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet patologi.  
 
Klinisk institutt 1 foreslår følgende sakkyndige komité til å vurdere søkerens 
professorkompetanse:  
 
Elisabeth Farbu, Professor II ved Universitetet i Bergen (leder) 
Lars Uhlin Hansen, Professor ved Norges arktiske universitet 
Hans Petter Hougen, Professor Københavns Universitet 
 
Alle tre er forespurte og har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget.  
 
Forslag til vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor II 
Elisabeth Farbu (leder), professor Lars Uhlin Hansen, og professor Hans Petter 
Hougen som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Peer Kåre Lilleng for 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet patologi. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal  


 
 
03.11.2015 /JUH  
 
 
Vedlegg:  
1. Forslag til komite fra Klinisk institutt 1 av 22.10.2015 
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Peer Kåre Lilleng 
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Julie Hansen


From: Ingvild Vandeskog Wallacher
Sent: 22. oktober 2015 12:32
To: Anders Molven
Cc: Julie Hansen; Gilhus, Nils Erik
Subject: RE: Oppnevning av sakkyndig komité - Lilleng


Takk for tilbakemelding. Da går vi videre med å oppnevne komité, og sende all nødvendig informasjon ut til 
komitémedlemmene. 
 
Ha en fortsatt fin dag.  
 
Med vennlig hilsen 
Ingvild 
 
>‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
>From: Anders.Molven@uib.no [mailto:Anders.Molven@uib.no] 
>Sent: Thursday, October 22, 2015 11:51 AM 
>To: Ingvild Vandeskog Wallacher 
>Cc: Julie Hansen; Gilhus, Nils Erik 
>Subject: RE: Oppnevning av sakkyndig komité ‐ Lilleng 
> 
>Hei igjen, 
> 
>Lars Uhlin‐Hansen og Hans Petter Hougen har begge sagt ja til å sitte 
>i komiteen. Deres kontaktdetaljer finner du under. 
> 
>mvh Anders 
> 
> 
>Siterer Ingvild Vandeskog Wallacher <Ingvild.Wallacher@uib.no>: 
> 
>> Hei 
>> Ja vi har slike standardbrev som sendes til komitéen. Vanligvis 
>> foregår det slik at fagmiljøet står for den første kontakten og da 
>> får avklart om medlemmene har mulighet til å sitte i komité. Når 
>> dette er gjort blir komitéen oppnevnt og vi sender da ut all 
>> nødvendig informasjon til komitémedlemmene inkludert informasjon om 
>> oppdrag, tidsfrist, honorering. Tidsfristen er vanligvis 1 ‐ 3 
>> måneder. 
>> Det vi trenger fra deg er altså et svar på om disse personene er 
>> villig til å sitte i komité. Derfra står vi for all kontakt og 
>> informasjon. 
>> 
>> Vennlig hilsen 
>> 
>> Ingvild Vandeskog Wallacher 
>> Personalkonsulent 
>> Det medisinsk‐odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1 
>> Universitetet i Bergen 
>> www.uib.no 
>> Tlf: +47 55 58 90 22 
>> 
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>> 
>> 
>> 
>> 
>>> ‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
>>> From: Anders.Molven@uib.no [mailto:Anders.Molven@uib.no] 
>>> Sent: Monday, October 19, 2015 12:15 PM 
>>> To: Ingvild Vandeskog Wallacher 
>>> Cc: Julie Hansen; Nils Erik Gilhus 
>>> Subject: RE: Oppnevning av sakkyndig komité ‐ Lilleng 
>>> 
>>> Jeg kan sende en epost til de aktuelle, men har dere da et 
>>> standardbrev/epost der oppdraget, tidsfrist, honorering etc. til en 
>>> slik komite er spesifisert? 
>>> 
>>> a. 
>>> 
>>> Siterer Ingvild Vandeskog Wallacher <Ingvild.Wallacher@uib.no>: 
>>> 
>>>> Hei 
>>>> 
>>>> Personalseksjonen skal motta saken ferdig fra instituttet før vi 
>>>> anmoder om å oppnevne komité. Det vil si at alle komitémedlemmer må 
>>>> være forespurt før forslagene blir sendt til personalseksjonen. 
>>>> Vi må derfor be om at enten du eller Nils Erik står for denne 
>>>> kontakten med komitémedlemmene. 
>>>> 
>>>> Med vennlig hilsen 
>>>> 
>>>> Ingvild Vandeskog Wallacher 
>>>> Personalkonsulent 
>>>> Det medisinsk‐odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1 
>>>> Universitetet i Bergen 
>>>> www.uib.no 
>>>> Tlf: +47 55 58 90 22 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>>> ‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
>>>>> From: Anders.Molven@uib.no [mailto:Anders.Molven@uib.no] 
>>>>> Sent: Saturday, October 17, 2015 1:29 AM 
>>>>> To: Julie Hansen 
>>>>> Cc: Nils Erik Gilhus; Ingvild Vandeskog Wallacher 
>>>>> Subject: RE: Oppnevning av sakkyndig komité ‐ Lilleng 
>>>>> 
>>>>> Julie, 
>>>>> 
>>>>> Har forstått det slik at foreslått komite‐leder har akseptert. 
>>>>> 
>>>>> Seksjonen har kommet med tre forslag til de øvrige to medlemmer av 
>>>>> komiteen, men vi har IKKE forespurt noen av dem, så vi vet ikke om de 
>>>>> vil akseptere oppgaven. 
>>>>> 
>>>>> Jeg ville være svært takknemlig om du eller Ingvild kan forespørre 
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>>>>> dem. Start med Uhlin‐Hansen og Hougen, og ha Rogde som reserve. 
>>>>> 
>>>>> mvh A. Molven 
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> Siterer Julie Hansen <Julie.Hansen@uib.no>: 
>>>>> 
>>>>>> Hei Anders, har fått forslag til komite for Lilleng. 
>>>>>> Disse må akseptere før vi kan fremme forslaget for styret. 
>>>>>> Er dette blitt gjort? Hvem landet det i så fall på? 
>>>>>> 
>>>>>> NB: har satt Nils Erik og Ingvild på kopi her. 
>>>>>> 
>>>>>> Mvh, 
>>>>>> Julie 
>>>>>> 
>>>>>> 
>>>>>>> ‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
>>>>>>> From: Ingvild Vandeskog Wallacher 
>>>>>>> Sent: Wednesday, September 23, 2015 2:52 PM 
>>>>>>> To: Nils Erik Gilhus; Anders Molven 
>>>>>>> Subject: RE: Oppnevning av sakkyndig komité ‐ Lilleng 
>>>>>>> 
>>>>>>> Takk for e‐post 
>>>>>>> 
>>>>>>> I sakene som omhandler søknad om opprykk etter kompetanse 
>mener 
>>> jeg 
>>>>> at 
>>>>>>> fakultetet opererer med en standard frist for komitéen på 3 
>måneder. 
>>>>>>> Fakultetet har fått inn flere søknader om opprykk etter kompetanse 
>og 
>>> det 
>>>>>>> skal oppnevnes komité i hver enkel sak. Vi tar sikte på å fremme 
>>>>> oppnevning 
>>>>>>> av komité til fakultetsstyret i november da det er lite sannsynlig 
>>>>>>> at vi vil ha alle 
>>>>>>> sakene klar inne fristen for å fremme saker til styremøtet i oktober. 
>>>>>>> 
>>>>>>> Vennlig hilsen 
>>>>>>> Ingvild 
>>>>>>> 
>>>>>>>> ‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
>>>>>>>> From: Nils Erik Gilhus 
>>>>>>>> Sent: Wednesday, September 23, 2015 2:45 PM 
>>>>>>>> To: Anders Molven; Ingvild Vandeskog Wallacher 
>>>>>>>> Subject: RE: Oppnevning av sakkyndig komité ‐ Lilleng 
>>>>>>>> 
>>>>>>>> Kjære dere, 
>>>>>>>> Veldig bra. Abstraktet fra 2009 representerer ikke inhabilitet. 
>>>>>>>> Jeg foreslår 
>>>>>>>> Elisabeth Farbu som komiteleder, professor i nevrologi og lokalisert i 
>>>>>>>> Stavanger (elisabeth.farbu@sus.no). Jeg har akkurat spurt henne, 
>og 
>>> hun 
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>>>>>>> har 
>>>>>>>> akseptert. Fint om dere hører med patologene. Standard frist er 
>>>>>>>> vel ca 4 uker 
>>>>>>>> fra de får dokumentasjonen tilsendt, stemmer ikke det, Ingvild? 
>Men 
>>> er 
>>>>> det 
>>>>>>>> avgjørende for å få ja, er dette vel forhandlbart i dette tilfellet. 
>>>>>>>> Vennlig hilsen 
>>>>>>>> Nils Erik 
>>>>>>>> 
>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐ 
>>>>>>>>> From: Anders.Molven@uib.no [mailto:Anders.Molven@uib.no] 
>>>>>>>>> Sent: Wednesday, September 23, 2015 1:42 PM 
>>>>>>>>> To: Ingvild Vandeskog Wallacher 
>>>>>>>>> Cc: Nils Erik Gilhus 
>>>>>>>>> Subject: Re: Oppnevning av sakkyndig komité ‐ Lilleng 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> Kjære Ingvild, 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> Det rettsmedisinske miljøet i Norge/Skandinavia er lite, og aktuelle 
>>>>>>>>> personer vokser ikke på trær. 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> Jeg vil foreslå følgende medlemmer i komiteen: 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> 1. medlem: 
>>>>>>>>>    Professor Lars Uhlin‐Hansen, Universitetet i Tromsø 
>>>>>>>>>    lars.uhlin‐hansen@uit.no 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> 2. medlem: 
>>>>>>>>>    Enten 
>>>>>>>>>    Prof. Hans Petter Hougen, Retsmedicinsk Institut, Københavns 
>>>>>>> Universitet 
>>>>>>>>>    hans.petter.hougen@sund.ku.dk 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>    eller 
>>>>>>>>>    Prof. Sidsel Rogde, Avd. for rettsmedisinske fag, Univ. i Oslo 
>>>>>>>>>    sidsel.rogde@medisin.uio.no 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> Lilleng har ingen vitenskaplige artikler publisert med noen av disse. 
>>>>>>>>> Det finnes, hvis man leter veldig godt, et sammendrag fra et 
>innlegg 
>>>>>>>>> gitt på et Nordisk rettsmedisinsk møte i 2009 hvor Rogde, Lilleng og 
>>>>>>>>> Hougen alle er forfattere, men dette innlegget har ikke resultert i 
>>>>>>>>> noe samarbeid/artikkel. Jeg synes dermed ikke det skal ekskludere 
>>>>>>>>> Rogde/Hougen fra å være med i komiteen. Det er heller ikke ‐ så 
>langt 
>>>>>>>>> jeg har brakt på det rene ‐ andre forhold som skulle tilsi inhabilitet 
>>>>>>>>> for de tre foreslåtte medlemmene. 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> Ingen av de foreslåtte medlemmene er forespurt fra min side. Jeg 
>>> ville 
>>>>>>>>> spurt Lars Uhlin‐Hansen og H. P. Hougen først, og hatt Rogde som 
>>>>>>>>> "reserve". 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> 3. medlem (og komiteleder): 
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>>>>>>>>> Ville spurt en professor ved K2 (evt. K1). Har ikke noe umiddelbart 
>>>>>>>>> navn i tankene. Kan evt. diskutere dette med Nils Erik. 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> mvh Anders 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> Siterer Ingvild Vandeskog Wallacher <Ingvild.Wallacher@uib.no>: 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Kjære Anders 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Peer Lilleng har søkt om opprykk til professor etter kompetanse. I 
>>>>>>>>>> den forbindelse trenger vi forslag til sakkyndig komité som kan 
>>>>>>>>>> vurdere hans søknad. Jeg har vært i kontakt med Gilhus som 
>foreslår 
>>>>>>>>>> at jeg kontakter deg for forslag til komitémedlem. Jeg ber derfor 
>om 
>>>>>>>>>> at du så snart som mulig gir meg forslag til medlemmer til 
>sakkyndig 
>>>>>>>>>> komité som kan behandle denne søknaden. 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Følgende retningslinjer for oppnevning av komité gjelder: 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Den sakkyndige komité skal bestå minst av tre medlemmer. 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å 
>>> vurdere 
>>>>>>>>>> alle søkerne som oppfyller vilkårene i utlysningen og 
>>>>>>>>>> stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den 
>>>>>>>>>> sakkyndige komiteen, med mindre det kan begrunnes at slik 
>>>>>>>>>> representasjon ikke er mulig. For vurdering av søkere til 
>professor‐ 
>>>>>>>>>> og førsteamanuensisstillinger kan bare en av de sakkyndige være 
>>>>>>>>>> ansatt ved UiB. På de fagområder hvor det er hensiktsmessig skal 
>>> det 
>>>>>>>>>> så langt det er mulig være minst en sakkyndig fra utlandet. For 
>>>>>>>>>> øvrige undervisnings‐ eller forskerstillinger bør minst en 
>sakkyndig 
>>>>>>>>>> være ansatt utenfor UiB. 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de 
>>>>>>>>>> sakkyndige ha professorkompetanse eller tilsvarende 
>kompetanse 
>>>>>>>>>> innenfor sentrale deler av fagområdet. For 
>>>>>>>>>> førsteamanuensisstillinger skal minst en av de sakkyndige ha 
>>>>>>>>>> professorkompetanse, og de øvrige minst 
>>>>> førsteamanuensiskompetanse 
>>>>>>>>>> eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av 
>>> fagområdet. 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Sakkyndige må ikke være i slekt med eller ha slik tilknytning til 
>>>>>>>>>> søkere at de er inhabile etter forvaltningslovens regler. Heller 
>>>>>>>>>> ikke må det foreligge andre særegne forhold som er egnet til å 
>>>>>>>>>> svekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet; blant annet skal 
>>>>>>>>>> det legges vekt på om den sakkyndige bedømmelsen kan 
>innebære 
>>>>>>> særlig 
>>>>>>>>>> fordel, tap eller ulempe for den sakkyndige selv eller noen som 
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>den 
>>>>>>>>>> sakkyndige har nær personlig tilknytning til. 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Med vennlig hilsen 
>>>>>>>>>> [cid:image001.png@01D0F15E.308CFB70] 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> [UiBmerke_grayscale] 
>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>> Ingvild Vandeskog Wallacher 
>>>>>>>>>> Personalkonsulent 
>>>>>>>>>> Det medisinsk‐odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1 
>>>>>>>>>> Universitetet i Bergen 
>>>>>>>>>> www.uib.no<http://www.uib.no/> 
>>>>>>>>>> Tlf: +47 55 58 90 22 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
>>>>>>>>>   Prof. Anders Molven, PhD 
>>>>>>>>>   Gade Laboratory for Pathology 
>>>>>>>>>   Department of Clinical Medicine 
>>>>>>>>>   Haukeland University Hospital 
>>>>>>>>>   University of Bergen 
>>>>>>>>>   N‐5021 Bergen, Norway 
>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>   Phone:     +47‐55973169 
>>>>>>>>>   E‐mail:    anders.molven@uib.no 
>>>>>>>>>   Web page:  www.pancreas.no 
>>>>>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
>>>>>> 
>>>>>> 
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
>>>>>   Prof. Anders Molven, PhD 
>>>>>   Gade Laboratory for Pathology 
>>>>>   Department of Clinical Medicine 
>>>>>   Haukeland University Hospital 
>>>>>   University of Bergen 
>>>>>   N‐5021 Bergen, Norway 
>>>>> 
>>>>>   Phone:     +47‐55973169 
>>>>>   E‐mail:    anders.molven@uib.no 
>>>>>   Web page:  www.pancreas.no 
>>>>> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
>>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> 
>>> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
>>>   Prof. Anders Molven, PhD 
>>>   Gade Laboratory for Pathology 
>>>   Department of Clinical Medicine 







7


>>>   Haukeland University Hospital 
>>>   University of Bergen 
>>>   N‐5021 Bergen, Norway 
>>> 
>>>   Phone:     +47‐55973169 
>>>   E‐mail:    anders.molven@uib.no 
>>>   Web page:  www.pancreas.no 
>>> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
>> 
> 
> 
> 
> 
>‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
>   Prof. Anders Molven, PhD 
>   Gade Laboratory for Pathology 
>   Department of Clinical Medicine 
>   Haukeland University Hospital 
>   University of Bergen 
>   N‐5021 Bergen, Norway 
> 
>   Phone:     +47‐55973169 
>   E‐mail:    anders.molven@uib.no 
>   Web page:  www.pancreas.no 
>‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Arkivkode:    
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III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 19.10.2015, vedl.  
b) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015, vedl.  
c) Opptak til grunnstudier og toårige masterprogrammer 2015 (ePhorte15/12316) 
d) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.11.2015/raho    







UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Referat – Utvidet forskningsledelse 


  


Sak nr. 2015/2912   
Møtedato: 19.10.15, kl. 14.30-16.00.   
Møtested: Styrerommet, AHH, 4. etg. 
 
 
Tilstede: Eyvind Rødahl, Tone Bjørge, Gülen Arslan Lied, Asgeir Bårdsen, Donald Gullberg, 
Anne Berit Guttormsen, Odd Helge Gilja, Silje Solberg, Astrid Olsnes Kittang og Martha Rolland 
Jacobsen 
 
Fra administrasjonen: Marianne H. Stien 
 
 
Saksliste 
Sak 30/15 Innkalling og saksliste 


 
 Innkalling og saksliste godkjent, ingen saker under eventuelt 


 
 


Sak 31/15 Utkast til referat fra møte 07.09.2015 
 


 Referat godkjent, ingen merknader 
 
 


Sak 32/15 Orienteringssaker: 
 


- Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø 13.10.15. 
Eyvind orienterte om saker som ble drøftet på møtet; 
-Forskerlinjeevaluering (rapport til NFR er i avslutningsfasen). NFR 
forlenger sin rolle som bevilgende instans, først for 2016 og deretter 3-årige 
kontrakter. 
-Nasjonale forskerskoler. Ble etablert for en periode på 8 år. Med tanke på 
en eventuell videreføring når noen avtaler nærmer seg slutten, skal det 
oppnevnes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert lærested. 
Gruppen koordineres fra NTNU. Odd Helge Gilja er villig til å delta i en slik 
nasjonal gruppe. 
-Søknadsstøtte EU-prosjekter. Eyvind informerte om hvordan de andre 
fakultetene gjør dette. UiO har opprettet egne fagpaneler og innhenter også 
ekstern støtte. De har også fokus på «gjenbruk» av gode søknader som 
nesten nådde opp, og bruker også verktøyet Scival for å vurdere 
kandidaters egnethet for å oppnå eksterne midler. UiB ligger godt an med 
tanke på tilslag på EU-søknader. Både K2 og IBM har også gode rutiner 
når det gjelder NFR-søknader. Vi vil fokusere på bedre opplæring til 
postdoktorene med tanke på søknadsskriving, og det er satt ned en 
arbeidsgruppe som skal utrede dette. 


- Sektorutfordringer. Det pågår et arbeid som ser på sektorutfordringer 
(f.eks. organisering av samarbeid, spesialistutdanningen, finansiering) 
mellom helseforetak og universitet. Gruppen blir ledet av rektor ved UiT, 
Anne Husebekk, som skal ha en rapport klar innen 1. mars. Innspill kan 
meldes direkte til henne (anne.husebekk@uit.no) eller til Eyvind som kan 
sende samlete innspill til henne.  


- Veilederopplæring. Roland informerte om veilederopplæringen ved MOF 



mailto:anne.husebekk@uit.no
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(kurs, e-læringskurs). 
- NFR. Nye helseforskningsprogram, viktige begreper er nytteperspektivet 


(for sluttbruker) og brukermedvirkning. Nytt løft i 2016, en milliard. 
Andre orienteringssaker: 
- http://www.uib.no/foransatte/92353/godt-i-gang-med-arbeidet  
I tråd med anbefalingene fra OU2 og OU3 har universitetsledelsen valgt å 
prioritere etableringen av en tverrfaglig gruppe med spisskompetanse innen 
bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
- Brüsselkontor (http://www.uib.no/aktuelt/91775/uibs-brussel-kontor-offisielt-
%C3%A5pnet). UiB har sammen med NTNU og Sintef, åpnet et kontorfellesskap 
med 4 ansatte i Brüssel. Dette er foreløpig i støpeskjeen, person fra UiB er under 
tilsetting. UiB-ansatte oppfordres til å benytte seg av dette.  


 
 


Sak 33/15 Forskningsserver – pilotprosjekt ved IGS v/Janicke Igland 
 Janicke Igland, leder for kjernefasilitet i biostatistikk informerte om pilotprosjekt for 


lagring av sensitive persondata. Det blir testet ut et system som heter SAFE, en 
terminalserver med to-trinns påloggingssystem. All lagring skjer på serveren, og 
alle programmer er installert her. Man kan logge seg på hvor som helst, så lenge 
det er internettilgang. Hvert prosjekt har sin egen mappe som kun medlemmer i 
prosjektet får tilgang til. Dette er en sikker serverløsning som egner seg godt for 
store prosjekter med forskere fra flere ulike institusjoner. Denne løsningen gir oss 
bedre kontroll på data med sensitiv pasientinformasjon, omfattet av 
helseforskningsloven og personvern. 
Det er foreløpig kjøpt inn tre servere på IGS, hvor Bigs.uib.no er den største. 
Prosjektledere får opprettet prosjektmapper ved å kontakte Igland. Utfordringene 
ved dette systemet er at eksterne samarbeidspartnere må opprettes som ansatte, 
som også gir de en del rettigheter de ikke skal ha (programvare osv.). Det jobbes 
med å få til en avtale eller kontrakt med eksterne samarbeidspartnere. 
P.t. er det 13 prosjekter på IGS som bruker sikker server, men mange vil på sikt 
trenge tilgang. Dersom det skal gjøres obligatorisk bør det være gratis med tilgang. 
Hvem skal evt. betale for dette (IT-avdelingen/forskergruppene)? Dersom det blir 
mange prosjekter som skal inn i dette systemet kreves en annen form for 
administrasjon, muligens en 50 % administrativ stilling. Lagring av sensitive 
opplysninger er lovpålagt og vi kan ikke velge dette bort. Dette er mest aktuelt for 
IGS og IKO, da de kliniske prosjektene ofte er forankret i helseforetaket og blir 
lagret der. Gilja mener vi bør få til et bedre samarbeid mellom sykehus og 
universitet. 


Sak 34/15 Ekstern finansiering – diskusjonssak.  
-søknadsstøtte 
-opplæring post.doc. 
-gjenbruk av søknader 
-interne fagpaneler 
-SCIVAL (https://www.elsevier.com/solutions/scival)  


 Denne saken ble diskutert i forbindelse med orienteringssak fra 
forskningsdekanmøtet i Tromsø, se 32/15 


Sak 35/15 Open access to data - diskusjonssak. 
 


 Mange tidsskrift krever tilgang til data, og dette vil ofte være personopplysninger. 
Man ønsker ikke ukvalifisert analyse av dataene. Dette må man ha i tankene når 
man skriver REK-søknader. Vi kan ikke gi ut data til alle med mindre man har et 
samtykke. Har vi behov for å lage oss noen retningslinjer på området? 
 
 



http://www.uib.no/foransatte/92353/godt-i-gang-med-arbeidet

http://www.uib.no/aktuelt/91775/uibs-brussel-kontor-offisielt-%C3%A5pnet

http://www.uib.no/aktuelt/91775/uibs-brussel-kontor-offisielt-%C3%A5pnet

https://www.elsevier.com/solutions/scival
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Sak 28/15 Aktuelt fra instituttene 
 


 IKO: Diskuterer hvordan de skal løse lagring av persondata. Har hatt møte med 
REK med gjennomgang for forskerne. Er bekymret for at kvoteprogrammet faller 
bort, og er spent på hva fakultetet foretar seg i den anledning. 
IBM: Faculty lunch en gang i måneden. Har Marie Curie konferanse denne uken 
med kjente tilreisende forskere. 
K1: Skal ha «Instituttets dag» i slutten av november, den nye sykehusdirektøren 
kommer og holder tale. Har nylig hatt felles undervisningsdag med K2, hvor masse 
spennende nytt software ble presentert (e-læring). 
K2: Internrevisjon PWC. Ny ledelsesmodell (utvidet ledelsesgruppe). Faculty lunch 
er under innføring.  Ny kjernefasilitet for friske frivillige over nyttår. 
IGS: Har hatt halvårlig halvdags undervisningsseminar. Venter på rapport fra 
internrevisjon. Har nedsatt en arbeidsgruppe når det gjelder lagring av persondata, 
leverer rapport til instituttet i desember. 
 
 


 
 
 


Eyvind Rødahl 
 


Marianne H. Stien  
 







uib.no 


9. sept.


28. okt.


18. nov.


16. des


vår 2016


Høst 2015
Styresaker O-saker 


Sept. • Nye medlemmer i fakultetsstyret fra gruppe B og gruppe D
• Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret våren 2016
• Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved MOF
• Økonomirapport pr. juli 2015
• Budsjettforslag 2016
• Oppnevning av ny programsensor for ernæringsstudiene ved MOF
• Utlysning


• Referater
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015
• Oppfølging av HMS-rapport 2014
• Endring av modell for styring og ledelse i


universitets- og høyskoleloven (UHL) –
Fakultetets høringssvar


• Bruk av kalling i undervisnings- og
forskerstillinger ved UiB


• Oppnevning av styringsgruppe –
Evaluering av organisasjonsendring ved
IKO-OUK i 2012


• Dekanen orienterer


Okt. • Økonomirapport pr. september 2015
• Budsjett og budsjettprosess for 2016
• Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved MOF
• Beredskapsplan ved MOF
• Oppnevning av ny leder for Programutvalg internasjonal helse/Oral


Sciences
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2015
• Oppnevning av komitéer - Opprykk til professor etter kompetanse –


søknadsrunden 2015
• Fravik fra krav om sakkyndig vurdering
• Utlysninger, tilsettinger og kalling


• Referater
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015
• Revisjon av studieplan – integrert master


i odontologi
• Dekanen orienterer


Nov. • Rutiner for vurdering og avgjørelse av habilitetsspørsmål i
fakultetsstyresaker ved MOF


• Økonomirapport pr. oktober 2015
• Budsjett 2016 - Momenter ved fordeling av budsjettet
• Samarbeid mellom UiB og Høgskolen i Bergen
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2015 –


oppnevning av komitéer
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden
• Utvidelse av fast stilling
• Utlysninger, tilsettinger og kallinger


• Referat
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015
• Opptak til grunnstudier og toårige


masterprogrammer 2015
• Dekanen orienterer


Des. • Økonomirapport pr. november 2015
• Budsjett 2016
• Revisjon/prolongering av handlingsplan for HMS 2016 ved MOF
• Utlysninger og tilsettinger


• Referater
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015
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Orientering om opptak til grunnstudier og toårige masterprogrammer 2015  
 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Fakultetet har i 2015 gjennomført opptak til grunnstudier (Samordna opptak) og opptak til 
toårige masterprogrammer (lokalt opptak). Nedenfor følger en oversikt over opptakstall med 
historikk og kommentarer til enkelte forhold ved opptaket og programporteføljen. 
 
 
Opptak til grunnstudier (Samordna opptak) 
 
 Human 


ernæring 
Tannpleie Odontologi Medisin Farmasi 


Antall studieplasser 34 32 48 160 24 
Primærsøkere 
 
(søkere som har det aktuelle 
studiet øverst på søkerlisten 
pr. 15. april 2015) 


70 
 


2014: 77 
2013: 68 
2012: 77 
  


81 
 
2014: 87 
2013: 83 
2012: 92 


150 
 
2014: 146 
2013: 169 
2012: 153 


651 
 
2014: 621 
2013: 668 
2012: 648 


80 
 
2014: 65 
2013: 59 
2012: 56 


Totalt antall søkere 563 799 1036 2685 651 
Tilbud om studieplass  77 


 
2014: 68 
2013: 70 
2012: 63 


93 
 
2014: 77 
2013: 95 
2012: 75 


103 
 
2014: 95 
2013: 88 
2012: 87 


230 
 
2014: 224 
2013: 215 
2012: 235 


57 
 
2014: 58 
2013: 50 
2012: 50 
 


Ja-svar    41 
 
2014: 39 
2013: 35 
2012: 41 
 


  38 
 
2014: 40 
2013: 36 
2012: 35 


  64 
 
2014: 69 
2013: 58 
2012: 55 


177 
 
2014: 196 
2013: 182 
2012: 175 


41 
 
2014: 35 
2013: 33 
2012: 25 


Registrerte, nye 
studenter pr. 1. 
oktober (tall fra DBH) 


33 
 
2014: 32 
2013: 32 
2012: 41 
 


28 
 


2014: 33 
2013: 28 
2012: 27 


55 
 


2014: 58 
2013: 50 
2012: 48 


166 
 


2014: 184 
2013: 169 
2012: 179 


30 
 


2014: 29 
2013: 28 
2012: 25 


 
 


  







Opptak til toårige masterprogrammer 
 
Søkere bosatt i Norge 
 
Program   Antall søkere1 


  2014           2015 
Tilbud gitt 


  2014           2015 
Ja-svar 


2014           2015 
Møtt 


2014            2015 
Human ernæring 37 (81) 25 (77) 25 26 11 14 8 11 
Klinisk ernæring 52 (66) 60 (81) 19 20 14 16 14 15 
Genetisk 
veiledning2 28 (42) - 16 - 12 - 7 - 


Fysioterapi- 
vitenskap3 30 (37) 24 (37) 16 14 8 9 8 8 


Radiograf/ 
bioingeniør 9 (16) 14 (21) 3 7 2 6 6 4 


Sykepleie- 
vitenskap 15 (21) 28 (49) 15 26 7 10 7 8 


Internasjonal 
helse 59 (90) 75 


(115) 2 6 1 4 1 2 


Oral Sciences 7 (12) 10 (15) 3 1 3 1 3 0 
Biomedisin4 57 


(140) 
73 


(104) 29 31 8 14 8 13 


Totalt 294 
(505) 


309 
(499) 128 131 66 74 61 61 


 
Internasjonale søkere, kvotestudenter 
 
Program Antall søkere 


  2014           2015 
Tilbud gitt 
  2014           2015 


Ja-svar 
2014           2015 


Møtt 
2014           2015 


Internasjonal 
helse 


336 
(427) 


374 
(488) 6 12 6 12 6 11 


Oral Sciences 45 (61) 100 
(120) 1 4 1 4 1 3 


Biomedisin 42 (83) 79 
(167) 1 1 1 1 1 1 


Totalt 423 
(571) 


553 
(775) 8 17 8 17 8 15 


 
Internasjonale søkere, selvfinansierte 
 
Program Antall søkere 


  2014           2015 
Tilbud gitt 
  2014           2015 


Ja-svar 
2014           2015 


Møtt 
2014            2015 


Internasjonal 
helse 


150 
(201) 4 (4) 2 4 2 4 2 3 


Oral Sciences 26 (38) - 1 - 1 - 1 - 
Biomedisin 56 


(105) 
144 


(101) 12 10 8 6 8 5 


Totalt 232 
(344) 


148 
(105) 15 14 11 10 11 8 


 


                                                 
1 Antall søkere er angitt som søkere som har det aktuelle programmet som første prioritet. Totalt antall søkere 
(alle prioriteringer) er angitt i parentes. 
2 Genetisk veiledning har opptak annethvert år.  
3 Tallene for fysioterapivitenskap, sykepleievitenskap og RAB-fag skiller ikke mellom heltid og deltidsstudenter i 
tabellen. 
4 Søkere til biomedisin sammenlignes med totalt antall søkere for de tre studieretningene i medisinsk biologi for 
2014. Studieretningene ble nedlagt og programmet endret navn fra og med høsten 2015. 







Kommentarer til opptaket og programporteføljen: 


 
• Medisin og odontologi: For å begrense mulige innføringsproblemer knyttet til 


kapasitet og organisering av første semester i ny studieplan for medisin 
(fellesundervisning med odontologi), ble opptaket til medisin og odontologi holdt nær 
opptaksrammen for programmene. Normalt vil det være ønskelig med et noe høyere 
opptakstall for å ta hensyn til forventet frafall. For disse to programmene er det en 
relativt stabil andel studenter som slutter i begynnelsen av første semester og etter 
første studieår – dette må det tas høyde for i opptaket. 
 


• Tannpleie: Det er utfordrende å oppnå et tilstrekkelig antall studenter i opptaket til 
Bachelorprogram i tannpleie. Gir vi for mange tilbud, blir inntakskravet lavt, noe som 
påvirker studieprogresjon og frafall i programmet. 
 


• Toårige masterprogrammer: 
o Disse programmene har med unntak av masterprogrammet i manuellterapi 


ikke en nøyaktig fastsatt opptaksramme pr. program, men fakultetet har i 
utgangspunktet en samlet opptaksramme på 105 plasser for 
masterprogrammene. Avhengig av søkermasse og kapasitet i de aktuelle 
fagmiljøene kan rammen pr. program justeres fra år til år. 


o Fakultetet har nedsatt en arbeidsgruppe som med bakgrunn i 
utdanningsstrategien ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin for 
perioden 2014-2018 skal komme med forslag til hvordan masterutdanningene 
ved instituttet kan tilpasses den faglige ressurssituasjonen og samfunnets 
behov. 
 


• Kvoteordningen: Regjeringen har gjennom forslaget til statsbudsjett for 2016 
signalisert en avvikling av kvoteordningen. For kommende studieår innebærer dette 
at det ikke blir mulig å ta opp nye kvotestudenter. Det er derfor en målsetning å 
rekruttere flere studenter fra Norge til de aktuelle studieprogrammene i 2016. 


 
 
11.11.2015 ØRL  
 
 





		a) Referat - Utvidet forskningsledelse - møte 19.10.15
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Økonomirapport pr. oktober 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 per oktober 2015 
d) Vedlegg: Notat – Økonomistatus for enhetene ved fakultetet per oktober 2015 


 


 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges resultatet per oktober 2015 frem for fakultetsstyret. I vedlagte notat 
redegjøres det for detaljene i økonomisk status og forventninger til årsresultatet. Det er også 
vedlagt notat som redegjør for økonomisk status og årsverksutvikling per enhet. Saken 
ettersendes fordi økonomirapporten først kunne ferdigstilles til UiBs frist 12. november 2015.. 
 


Sammendrag 
Ved utgangen av oktober er det et overskudd ved fakultetet på 25,9 millioner kroner. Det er 
21,6 millioner kroner bedre enn budsjett og 6,4 millioner kroner bedre enn på samme 
tidspunkt i fjor. Totalt sett er den økonomiske utviklingen bedre enn vi forventet ved starten 
av året. Dette skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader enn forventet i 
grunnbevilgningen og høyere aktivitet i de eksternt finansierte prosjektene. 
 
Den positive økonomiske utviklingen fortsetter også i oktober. Resultatet er noe bedre enn 
forventet på grunn av noe høyere forventede inntekter og lavere forventede lønnskostnader 
ut året. Vi forventer nå en positiv overføring for fakultetet samlet på 3 millioner kroner til 
2016. 
 
Til tross for at fakultetet nå samlet går med overskudd er det fortsatt flere utfordringer i 
økonomien vår. Vi har underskudd ved flere institutt og i fakultetets fellesposter i 
grunnbevilgning annuum. Vi har en god del forsinkelser i bruk av øremerkede midler som er 
bundet opp til særskilte formål. Det er dermed underskudd i grunnbevilgning annuum hvor 
handlingsrommet til fakultetet er, mens det er overskudd i øremerkede midler. Denne 
ubalansen må rettes opp før fakultetet har en positiv og sunn økonomi. 
 
 Vi følger opp underskuddene i grunnbevilgning annuum spesielt ved at det er en stram 
økonomistyring i bruk av midler over fakultetets fellesposter og i fakultetsadministrasjonen. I 
tillegg har vi egne møter med alle institutt som ikke er i budsjettbalanse i grunnbevilgning 
annuum.  
 
Etter 10 måneder av året har vi store positive avvik på kostnadssiden. Det er iverksatt 
innsparingstiltak både i fakultetets fellesposter, fakultetsadministrasjon og ved instituttene, 
noe som har gitt resultater. I tillegg har et mindre kostbart lønnsoppgjør enn forventet 
medført lavere lønnskostnader enn budsjettert. Per oktober er det en samlet innsparing på 







9,4 millioner kroner ved lavere lønnskostnader som også skyldes færre ansatte. 
Lønnsinnsparingen forventes å øke noe de to siste månedene. 
 
Vi har meget god aktivitet i de eksternt finansierte prosjektene og særlig gjelder dette 
prosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Våre 3 SFF-er leder godt an, men vi har også 
mange andre prosjekter både fra FRIPRO og andre mer målrettede programmer. Likevel er 
det fortsatt potensiale for høyere aktivitet fordi vi har om lag 100 millioner kroner i 
overføringer på innbetalte eksternt finansierte midler. 
 
I et eget notat vedlagt er økonomistatus for instituttene, fakultetets fellesposter, 
fakultetsadministrasjon og andre enheter beskrevet. Det er stramme økonomiske rammer for 
alle, og 4 av instituttene jobber hardt med å prioritere innenfor rammene og å bygge ned 
tidligere opparbeidede underskudd. Tilsvarende presentasjon ble gitt i notat vedlagt 
økonomirapporten per mai (sak 55/15). Det er oppløftende å sammenligne tallene i disse 
notatene som tydelig signaliserer at tiltakene som er iverksatt ved instituttene virker.  
 
Det må fortsatt arbeides med tiltak for å sikre en sunn økonomi på lengre sikt, men de 
innsparinger som vi har fått til inneværende år er et positivt bidrag i arbeidet med de 
tilpasninger som må gjøres i økonomien i årene fremover. Vi vet at neste års budsjett blir 
meget stramt, men deretter skal det være økt handlingsrom fra 2017 først og fremst på grunn 
av gode resultater for antall avlagte doktorgrader, økt EU- og NFR-finansiert aktivitet og flere 
studiepoeng. 
 
 
 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
Seksjonsleder økonomi 


 


Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar økonomirapport per oktober 2015 til orientering.  


2. Fakultetsstyret tar status for enhetene ved fakultetet per oktober 2015 til orientering. 


 
 
12.11.2015/ Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
 
 
 
Vedlegg:  


1) Notat – Økonomirapport per oktober 2015  
2) Notat – Økonomistatus for enhetene ved fakultetet per oktober 2015 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport per oktober 2015 
Grunnbevilgningen (GB) 
Regnskapet per oktober viser et overskudd på 26,9 millioner kroner. Det er 21,6 millioner kroner bedre enn 
budsjettert og 6,4 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor. 


Tabell 1: Regnskap per oktober 2015 (tall i hele 1 000) 


Inntektene per oktober er 3,5 millioner kroner høyere enn budsjett. I oktober var inntektene 1,4 millioner 
kroner høyere enn budsjett. Det skyldes i hovedsak høyere inntekter på etter- og videreutdanning og 
spesialistutdanningen denne måneden. Det forventes at de eksterne inntektene samlet sett for året blir 
noe høyere enn budsjettert. 


Utstyr og varekjøp er 18,1 millioner kroner hittil i år, som er 6,9 millioner kroner mer enn budsjett. Avviket 
skyldes primært noen få større innkjøp av utstyr på kjernefasiliteter, og er et periodiseringsavvik. Det 
forventes at investeringene vil ligge innenfor budsjett for året. 


Lønnskostnadene per oktober er 9,4 millioner kroner (2,4 %) lavere enn budsjett og på nivå med fjoråret. 
Lønnskostnadene i oktober måned var 1,2 millioner kroner lavere enn tilsvarende måned i fjor. Det er 
fortsatt en stram styring av lønnskostnadene, og det forventes at det positive avviket vil holde seg ut året. 
De foreløpige tallene for lønn i november indikerer at vi vil få positive avvik i forhold til budsjett også neste 
måned. 


Mer unntak av OUK, har alle instituttene positive avvik på personalkostnader. De siste månedene i året er 
det en del lønnskostnader knyttet til sensur og eksamensavvikling. Vi forventer ikke at dette vil ha stor 
negativ innvirkning på resultatet. 


Andre driftskostnader er 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert og 1,1 million kroner lavere enn på 
samme tid i fjor. Alle instituttene med unntak av IGS har positive avvik på andre driftskostnader. Det er 
erfaringsmessig høyere forbruk i årets siste måneder, men vi forventer at fakultetet samlet holder seg 
innenfor årsbudsjettet. 


Netto internhandel har et positivt avvik på 8,1 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak 
periodiseringsavvik og vil ikke påvirke resultatet på årsbasis. 


Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 6,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Etter oktober måned er 
avskrivningene like store som avskrivningsinntektene. Det er høyere investeringer enn budsjettert så langt i 
år. 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Inntekter 648 308      533 914 537 404 3 490         0,7 % 507 395
Utstyr og varekjøp 29 086        11 262        18 148        -6 886        -61,1 % 9 877


Lønn 489 935      398 661      389 262      9 399         2,4 % 388 491


Andre driftskostn 68 956        64 422        56 970        7 451         11,6 % 58 055


Internhandel 60 296        55 214        47 105        8 108         14,7 % 31 408


Sum kostn 648 274      529 558 511 486 18 072 3,4 % 487 831 
Driftsresultat 34 4 356         25 918 21 562 19 564         
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Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Den eksternfinansierte aktiviteten per oktober er 201,5 millioner kroner. Det er 11,0 millioner kroner (6%) 
høyere enn budsjett. Etter en september måned med svært høy aktivitet, var aktiviteten i oktober som 
budsjettert. 


Tabell 2: BOA per oktober 2015 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktivitet: Aktiviteten er 0,9 millioner kroner lavere enn budsjett, og 2,4 millioner lavere enn 
samme tid i fjor. Ett av to større prosjekt er i sluttfasen og det forventes lavere aktivitet også utover i året. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten per oktober er 5,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kun 
IGS har lavere aktivitet enn budsjettert, og ved K2 er aktiviteten allerede høyere enn budsjettet for hele 
året. Totalt ser det ut til at aktiviteten blir noe høyere enn budsjett i 2015. 
 
EU-prosjekter: Aktiviteten er 12,0 millioner kroner. Det er 1,0 millioner kroner høyere enn budsjett, men 
noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Som tidligere ser vi at EU-aktiviteten går «rykkvis» bl.a. pga. store 
fakturaer fra partnere/underleverandører.  
 
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 5,5 millioner høyere enn 
budsjettert.  
 
Når det gjelder avvik mot budsjett, bør gruppen sees under ett. Det er noen periodiseringsavvik samt at 
prosjekter til dels er opprettet under andre grupper enn det som var forutsatt i budsjettet. 
 
Tabell 3: Annen bidragsaktivitet per oktober 2015 (tall i 1 000 NOK) 


  


Overføringer BOA 
Beholdningen av innbetalte, ikke brukte midler i BOA er 95,1 millioner kroner ved utgangen av oktober. 
Beholdningen av slike midler holder seg relativt stabil på om lag 100 millioner kroner. Den høye NFR-
aktiviteten gjør at vi det varierer mye om vi har forskuttert midler eller har fått inn midler på forskudd. Det 
forventes at forskutteringen av NFR-midler vil øke frem mot neste innbetaling i desember.  
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 6 822 5 004 4 080 -924 6 524 -2 444


NFR - bidragsaktivitet* 93 067 83 071 88 354 5 283 66 537 21 818        


EU - bidragsaktivitet 13 743 10 932 12 012 1 080 15 978 -3 965        


Annen bidragsaktivitet 113 368 91 590 97 132 5 543 105 865 -8 733        
Sum BOA 227 000 190 598 201 579 10 982 194 903 6 676


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 18 376 16 453 -1 923 23 109


Organisasjoner 667 516 -151 729


Gaver 37 450 50 466 13 016 47 621


Gaveforsterkning 10 098 9 899 -199 11 698


Næringsliv/privat 2 011 1 614 -397 2 537


Stiftelser 21 251 16 150 -5 101 25 321


Annet 1 737 2 034 297 2 353


Totalsum 91 590 97 132 5 543 113 368
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Tabell 4: Overføringer BOA per oktober 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. 0,6 millioner 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. Det er også mulig at noen midler skal overføres Helse Bergen. 
Midlene som ikke er overført ennå er ikke hensyntatt i prognosen. 
 
Tabell 5: Midler overført fra Innovest per oktober 2015 


 
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Budsjettet for 2015 er stramt, og i rammene for 2016 forventes det ytterligere innstramminger. Det er 
derfor fokus på å sette oss best mulig i stand til å møte de økonomiske utfordringer som ligger foran oss.  
 
På grunn av innstramminger i budsjettet for 2015 forventet vi ikke at det ville være realistisk å dekke inn 
underskudd fra tidligere år på 11 millioner kroner i årets drift. I fakultetets budsjett for 2015 er det derfor 
forutsatt overføring av dette underskuddet til senere år. Vi har arbeidet for å redusere underskuddet, og 
det har gitt resultater.  
 
Per oktober har vi på fakultetsnivå positive avvik både på inntekts- og på kostnadssiden. Dette er 
hovedsakelig effektuering av tiltak som instituttene har meldt inn i sine prognoser tidligere, og som har 
vært forutsetninger for våre prognoser på fakultetsnivå.  Utviklingen har vært noe mer positiv enn vi 
vurderte forrige måned. 
 
Prognosen økes derfor til en positiv overføring samlet sett for fakultetet til 2016 på 3,0 millioner kroner. 
 
 


Finansieringskilde Overføring


Oppdragsaktivitet 1 382
NFR - bidragsaktivitet* -10 359
EU - bidragsaktivitet -1 874
Annen bidragsaktivitet Statlige 9 445


Organisasjoner 1 110


Gaver 57 791


Gaveforsterkning 28 558


Næringsliv/privat 3 856


Stiftelser 3 558


Annet 1 680


Totalt Annen bidragsaktivitet 105 998
Totalsum 95 147


I/K
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik


 Årsbudsjett


Innt. 0 -249 249 0
Kostn. 3 501 636 2 864 1 090
Overf. -9 089 -9 090 0 -1 090
Resultat -5 589 -8 702 3 113 0







  


4 
 


 


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Aktiviteten ved fakultetet er høy, 
og aktiviteten i september var vesentlig høyere enn budsjettert.   
Prognosen for årsaktivitet økes med 2 millioner kroner for NFR og 0,8 millioner kroner for gaveforsterkning, 
og reduseres med 0,8 millioner kroner for oppdragsprosjekter. Den totale prognosen for aktivitet økes til 
234 millioner kroner, fordelt på: 


• Oppdrag: 5,0 millioner kroner 
• NFR: 100 millioner kroner 
• EU: 13,7 millioner kroner 
• Andre: 115,3 millioner kroner fordelt på: 


o  Statlige: 21,2 millioner kroner 
o Organisasjoner: 0,7 millioner kroner 
o Gaver: 53,0 millioner kroner 
o Gaveforsterkning: 12,5 millioner kroner 
o Næringsliv/privat: 2,5 millioner kroner 
o Stiftelser: 23,0 millioner kroner 
o Annet: 2,4 millioner kroner 


 
Det forventes overføringer knyttet til ekstern aktivitet i størrelsesorden 90 – 100 millioner. 


Fakultet 19 
Vi fastholder vår prognose om at 8 millioner kroner overføres til 2016.  
 
 
12.11.2015 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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04NOTAT til fakultetsstyret, møte 18.11.2015 


Økonomistatus for enhetene ved MOF 


Bakgrunn 
Notatet er en oppfølging av vedlegget i styresak 55-15, som ga et statusbilde per mai 2015 for alle de 
enkelte enhetene ved MOF. Dette notatet gir en tilsvarende oppdatering per oktober 2015. 
Instituttene er ulike i størrelse og organisering, har ulik grad av eksternfinansiert aktivitet, og har 
ulike utfordringer. Disse notatene er ment å belyse enhetenes, og spesielt instituttenes, økonomiske 
særtrekk i større grad enn vi gjør i de månedlige økonomirapportene. 


Grunnlag 
For hver av enhetene presenterer vi regnskapet for grunnbevilgningen per oktober 2015, og 
kommenterer dette i forhold til budsjett. For instituttene viser vi også regnskapet for 
eksternfinansiert virksomhet (BOA-aktivitet) per oktober 2015, og kommenterer dette kort. Til slutt 
viser vi for hvert institutt utviklingen i antall vitenskapelige årsverk. 


Årsverkstallene er hentet fra personalsystemet, og oppdateres jevnlig etter hvert som opplysninger 
registreres. Særlig er det verdt å merke seg at årsverkstall kan endres tilbake i tid på grunn av at selve 
registeringen skjer i ettertid.  Spesielt i forbindelse med nyansettelser blir det ofte endringer tilbake i 
tid, og årsverkstallene for inneværende og forrige måned forandrer seg ofte noe i påfølgende 
måneder.  Når vi ser på årsverkstall, ser vi derfor på tall minst 2 måneder tilbake i tid, og således 
bruker vi her september 2015 som siste målepunkt. Videre bruker vi februar som målepunkt for 
foregående år, ettersom tall fra desember og januar er misvisende tall på grunn av stor aktivitet ved 
årsskiftet med endringer (forlengelser etc.). 


Momenter som gjelder flere av enhetene 
Lønnsoppgjøret i mai år ga vesentlig mindre lønnsøkning enn det det var tatt høyde for i enhetenes 
budsjetter. Den reelle lønnsøkningen var om lag 0,2 %, mens det er forutsatt større økning i 
budsjettet. Dette gjør at vi isolert sett, ved uendret bemanning gjennom året, ville forvente å se 
positive kostnadsavvik for lønnskostnadene. Dette har også slått inn ved de fleste enhetene, og på 
fakultetet akkumulert har vi per oktober et positivt avvik på lønnskostnadene på 9,4 millioner kroner. 


Instituttene får overført øremerkede utstyrsmidler først når innkjøpet er gjennomført. IBM, K1 og K2 
har fått overført andel av øremerkede utstyrsmidler på innkjøp som er gjennomført. Dette blir gjort 
som en internompostering etter at faktisk kjøp av utstyr er utført, og vises som en negativ kostnad i 
artsklassen Internhandel. Store positive avvik på denne artsklassen og negative avvik i artsklassen 
Utstyr og varekjøp på disse instituttene skyldes disse overføringene.  


Nøkkeltall 
De grafiske fremstillingene nedenfor viser hvordan aktiviteten er fordelt mellom institutter og andre 
enheter. Fellesposter er den største økonomiske delen i grunnbevilgningen og består primært av 
rekrutteringsstillinger (108 millioner kroner), husleie (36 millioner kroner) og øremerkede 
investeringer (15 millioner kroner). Dette er midler som brukes direkte på instituttene. 







2 
 


Aktiviteten ved det enkelte institutt er mellom 10 % og 19 % hvorav IKO (125 millioner kroner) er det 
største. Klinikken (OUK) står for 15 % (98 millioner kroner) av aktiviteten mens selve instituttet (IKO) 
er 4 %. For selve instituttvirksomheten er K2 det instituttet med størst virksomhet i 
grunnbevilgningen (96 millioner kroner). 


Figur 1: Fordeling årsbudsjett GB 2015 


 
 


Figur 2: Fordeling årsbudsjett BOA 2015 


 
 


Den eksternt finansierte virksomheten varierer mer mellom instituttene hvor K2,IBM og IGS er 
instituttene med størst ekstern aktivitet (til sammen 81 %, 185 millioner kroner av samlet aktivitet). 


Fordelingen av bemanningen mellom enhetene er vist i Figur 3 nedenfor. Fordelingen av årsverk er 
stort sett ganske lik fordelingen av grunnbevilgningen, bortsett fra for fellessatsningene, som i tillegg 
til rekrutteringsstillingene har arealkostnadene og enkelte andre store kostnader for hele fakultetet.  


Figur 3: Fordeling årsverk per september 2015 


 


Tabell 1 under viser utviklingen i vitenskapelige stillinger i grunnbevilgningen ved hele fakultetet, 
med unntak av rekrutteringsstillinger. Endringen fra 2011 til 2012 er at Odontologisk 
Universitetsklinikk (OUK) ble inkludert i fakultetet. Fra 2012 til i dag har det vært en netto økning i 
vitenskapelige stillinger ved fakultetet med 7,3 stillinger. Toppunktet var imidlertid i begynnelsen av 
2014, da det var 239,7 årsverk i vitenskapelige stillinger totalt, hvorav 193,6 årsverk i undervisnings- 
og forskerstillinger. 
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Tabell 1: Utvikling vitenskapelige stillinger ved fakultetet 


 


I Tabell 1 er Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling utelukkende stillinger knyttet til 
klinikkvirksomheten ved OUK. Lederstillinger er dekanens stilling. Instituttledere regnes som 
administrative stillinger. 


Institutt for biomedisin (IBM) 
I 2014 var IBM det eneste instituttet som gikk i balanse på annuum. Instituttet hadde i tillegg store 
positive overføringer på sine to kjernefasiliteter (MIC og PROBE). Kjernefasilitetene er organisert slik 
at vedlikehold av og reinvestering i utstyr finansieres av brukerbetaling fra forskere og prosjekter 
sammen med andre bidrag fra fakultetet, andre institutter og eksterne brukere. Det er derfor 
naturlig at det i perioder vil akkumuleres midler på kjernefasilitetene. Instituttet har en aktiv styring 
av sin økonomi. 


Tabell 2: IBM - regnskap per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


Den eksternfinansierte aktiviteten er vist i Tabell 3 nedenfor. NFR-aktiviteten og annen 
bidragsaktivitet ved instituttet utgjør hhv. 28 % og 23 % av totalen for fakultetet og er høyere enn 
budsjettert, men det kan se ut til at EU-aktiviteten i 2015 har blitt noe overvurdert ved 
budsjetteringen.  


Tabell 3: IBM - eksternfinansiert aktivitet per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


Instituttet har hatt en stabil bemanning i vitenskapelige stillinger de siste 4 årene. Over disse årene 
har det vært en reduksjon i antall førsteamanuenser og en økning i professorer, som skyldes at 5 
førsteamanuenser har fått opprykk til professor. 


Stillingskategori Stillingsbetegnelse 201102 201202 201302 201402 201502 201505 201509
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling 30,3 30,9 31,1 31,3 32,6 33,5
Lederstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Professor II 13,0 13,2 13,8 14,0 13,8 14,0 13,7
Undervisnings- og forskerstillinger Amanuensis 1,0 1,0 1,0 1,0


Forsker 1,0 1,9 0,9 2,6 1,0 2,0 1,0
Førsteamanuensis 45,1 38,0 34,9 31,5 28,9 28,7 32,3
Førsteamanuensis II 3,2 5,1 6,8 7,6 9,0 9,0 9,4
Professor 129,1 130,0 136,6 144,1 141,6 138,8 136,7
Universitetslektor 7,2 7,0 7,6 6,8 6,5 6,8 7,2


Totalt Undervisnings- og forskerstillinger 186,5 183,0 187,8 193,6 187,0 185,3 186,6
Totalsum 200,5 227,4 233,4 239,7 233,0 232,9 234,7


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj 
hittil i år 


 Regn 
hittil i år  Avvik Avvik %


Inntekter 66 016          53 608    53 830    222         0,4 %
Utstyr og varekjøp 7 444            977         2 760       -1 783      -182,5 %
Lønn 60 589          49 222     47 081     2 141       4,4 %
Andre driftskostn 9 540            7 340       7 013       327         4,5 %
Internhandel -4 032           -2 420      -8 706      6 286       259,8 %
Sum kostn 73 542          55 120    48 149    6 971      12,6 %
Driftsresultat -7 526          -1 512     5 681      7 193      


Finansieringskilde
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


2. NFR - bidragsaktivitet 24 139 25 127 988 26 373
3. EU - bidragsaktivitet 1 907 1 084 -823 2 643
4. Annen bidragsaktivitet 19 830 21 886 2 056 25 732
Totalsum 45 876 48 097 2 221 54 748
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Tabell 4: IBM - antall vitenskapelige årsverk 2012-2015 


 


Institutt for klinisk odontologi (IKO) 
Instituttet består av to enheter; en undervisnings-/faglig del, og Odontologisk universitetsklinikk 
(OUK), som er den enheten som gir studentene den praktiske treningen gjennom studieløpet. 
Virksomheten ved instituttet er annerledes enn ved de andre instituttene fordi den praktiske 
treningen som f. eks i medisinstudiet gir ved sykehus, i allmennpraksis med videre, for odontologi- og 
tannpleiestudenter gis ved klinikk innenfor universitetssystemet. Instituttet har en ramme på vel 125 
millioner kroner i år. Av dette er vel 53 millioner kroner (43 %) pasientinntekter eller midler fra 
helsedirektoratet. Dette gjør rammen til IKO mindre forutsigbar enn for resten av fakultetet. I 
vedlegg til styresak 72/15 (Økonomirapport pr. juli 2015) ble klinikken og økonomien ved den 
grundig presentert. 


De siste årene har struktur og økonomimodell på instituttet vært endret flere ganger. Det er derfor 
utfordrende å følge den økonomiske utviklingen over tid. En økonomimodell som gir en 
hensiktsmessig inndeling av virksomheten er nå på plass. 


Resultatet for IKO i 2014 viste et underskudd på 1,6 millioner kroner. Dette er planlagt dekket inn i 
2015, og det kan se ut til at instituttet vil klare dette. I så fall vil det primært være på grunn av større 
inntekter fra tildelinger fra Helsedirektoratet enn forventet. Instituttet har en utfordring med å sikre 
bærekraftighet i de enkelte delene av driften. Spesielt er lønnskostnadene høyere enn forventet i 
annuumsdelen, mens pasientinntektene er lavere enn forventet i spesialistutdanningen.  


Tabell 5: IKO - regnskap per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


Den eksternfinansierte aktiviteten ved instituttet utgjør 2 % av fakultetets budsjetterte BOA-aktivitet. 
To EU-prosjekter er avsluttet i år, og det er disse som har stått for det meste av BOA-aktiviteten ved 
instituttet. 


Stillingsbetegnelse 201202 201302 201402 201502 201505 201509
Amanuensis 1,0 1,0 1,0
Førsteamanuensis 6,4 6,0 3,0 2,2 2,2 3,0
Førsteamanuensis II 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2
Professor 24,4 24,6 26,9 27,9 26,9 27,7
Professor II 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8
Totalsum 32,4 32,2 31,7 31,3 30,3 31,7


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj 
hittil i år 


 Regn 
hittil i år  Avvik Avvik %


Inntekter 125 431        107 111   109 303   2 191      2,0 %
Utstyr og varekjøp 7 387            6 246       6 894       -648        -10,4 %
Lønn 94 788          77 293     78 347     -1 055      -1,4 %
Andre driftskostn 20 017          16 161     14 381     1 780       11,0 %
Internhandel 1 654            1 453       1 081       371         25,6 %
Sum kostn 123 846        101 152   100 703   449         0,4 %
Driftsresultat 1 585           5 959      8 599      2 640      
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Tabell 6: IKO - eksternfinansiert aktivitet per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


Tabell 7 viser at det har vært en økning i den vitenskapelige bemanningen ved IKO de siste 4 årene, 
både av tannleger og øvrige undervisnings-/forskerstillinger.  


Tabell 7: IKO - antall vitenskapelige årsverk 2012-2015 


 


Klinisk institutt 1 (K1) 
K1 hadde med seg et underskudd på totalt 1 million kroner fra 2014 inn i dette året, og 
annuumsdelen alene hadde et underskudd på ca. 4 millioner. Instituttet har en stram økonomi, og 
meldte ved begynnelsen av året at de ikke forventet å kunne bygge ned underskuddet i 2015. Tallene 
per oktober ser imidlertid mer oppløftende ut; instituttet ser nå ut til å kunne redusere 
underskuddet i 2015, primært på grunn av svært nøkternt forbruk av driftskostnader i tillegg til 
lavere lønnskostnader enn budsjettert. 


Tabell 8: K1 - regnskap per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


Instituttet har vesentlig eksternfinansiert aktivitet. Spesielt må det nevnes at SFF-en CCBIO utgår fra 
K1, selv om mye av aktiviteten ligger på K2 og IBM. Denne står for hoveddelen av NFR-aktiviteten, 
som ligger foran budsjett. På annen bidragsaktivitet ligger instituttet imidlertid noe bak skjema. 


Tabell 9: K1 - eksternfinansiert aktivitet per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


Finansieringskilde
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


2. NFR - bidragsaktivitet 664 1 571 907 1 000
3. EU - bidragsaktivitet 1 283 3 970 2 687 1 500
4. Annen bidragsaktivitet 2 370 -210 -2 580 2 422
Totalsum 4 317 5 331 1 014 4 922


Stillingskategori Stillingsbetegnelse 201202 201302 201402 201502 201505 201509
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling Avdelingstannlege 7,8 7,3 7,7 8,7 8,8 9,3


Instruktørtannlege 17,6 17,8 16,0 15,5 17,4 17,9
Instruktørtannlege med godkjen 1,2 0,7 0,6 1,5 1,3 1,2
Spesialtannlege 3,7 5,1 6,9 5,7 5,2 5,2


Totalt Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling 30,3 30,9 31,1 31,3 32,6 33,5
Professor II Professor II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totalt Professor II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Undervisnings- og forskerstillinger Førsteamanuensis 9,5 9,6 10,9 10,0 10,5 10,7


Førsteamanuensis II 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2
Professor 12,6 15,3 14,8 14,3 14,3 14,2


Totalt Undervisnings- og forskerstillinger 22,3 25,1 25,9 24,7 25,0 25,1
Totalsum 52,8 56,2 57,2 56,2 57,8 58,8


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj 
hittil i år 


 Regn 
hittil i år  Avvik Avvik %


Inntekter 67 119          54 964    55 538    574         1,0 %
Utstyr og varekjøp 3 731            3 190       3 157       33           1,0 %
Lønn 62 186          50 936     50 151     785         1,5 %
Andre driftskostn 3 564            7 675       5 357       2 318       30,2 %
Internhandel -3 389           -3 755      -4 507      752         20,0 %
Sum kostn 66 092          58 046    54 158    3 889      6,7 %
Driftsresultat 1 027           -3 083     1 380      4 463      


Finansieringskilde
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


2. NFR - bidragsaktivitet 7 933 8 491 558 10 300
3. EU - bidragsaktivitet -154 -102 52 -154
4. Annen bidragsaktivitet 16 564 14 298 -2 266 20 600
Totalsum 24 343 22 687 -1 656 30 746
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Ettersom instituttet ble etablert januar 2013, finnes det ikke sammenlignbare tall for bemanningen i 
2012. Videre må det nevnes at det i inndelingen av K1 og K2 ble gjort en del endringer i begynnelsen 
av 2013, så endringene fra 2013 til 2014 skyldes delvis organisatoriske endringer. Det siste halvannet 
år har det vært en reduksjon i vitenskapelige stillinger ved instituttet, både av førsteamanuenser, 
professorer og universitetslektorer. 


Tabell 10: K1 - antall vitenskapelige årsverk 2013-2015 


 


Klinisk institutt 2 (K2) 
I 2014 gikk K2 med overskudd med 1,9 millioner kroner totalt sett. Overskuddet skyldtes imidlertid 
overføringer på kjernefasilitetene, og annuumsdelen av instituttet hadde et underskudd på 3,6 
millioner kroner. Instituttet forventet ved begynnelsen av året at de ikke ville klare å bygge ned 
underskuddet på annuum i 2015, og hadde som mål for året å gå i balanse på annuum, for så å spare 
inn det akkumulerte underskuddet over de kommende 2-3 årene. Instituttet har prestert bedre enn 
denne planen, og forventer nå å bygge ned store deler av annuumsunderskuddet i 2015. 


Tabell 11: K2 - regnskap per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


K2 er det instituttet med klart størst budsjettert eksternfinansiert aktivitet ved fakultetet, og i tillegg 
er aktiviteten vesentlig høyere enn budsjettert. Per oktober er NFR-aktiviteten 60 % høyere enn 
budsjettert, mens annen bidragsaktivitet er 31 % over budsjett. EU-aktiviteten er noe bak planen, 
men faktureringen her gjøres i store bolker, så periodiske variasjoner i regnskapsført aktivitet i denne 
kategorien er normalt. Den eksternfinansierte aktiviteten ved instituttet er allerede vesentlig høyere 
enn årsbudsjettet. 


Tabell 12: K2 - eksternfinansiert aktivitet per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


Stillingsbetegnelse 201302 201402 201502 201505 201509
Forsker 1,0 1,0 2,0 1,0
Førsteamanuensis 4,0 4,0 3,6 3,1 3,1
Førsteamanuensis II 3,0 3,8 4,4 4,6 4,6
Professor 23,6 27,6 26,4 25,9 23,8
Professor II 6,0 6,0 5,6 5,8 5,4
Universitetslektor 3,7 3,7 3,6 3,4 3,4
Totalsum 40,3 46,1 44,6 44,8 41,3


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj 
hittil i år 


 Regn 
hittil i år  Avvik Avvik %


Inntekter 96 862          79 079    80 607    1 528      1,9 %
Utstyr og varekjøp 462               437         5 045       -4 608      -1054,9 %
Lønn 85 685          69 565     68 374     1 190       1,7 %
Andre driftskostn 13 946          11 752     9 673       2 078       17,7 %
Internhandel -1 317           1 186       -2 598      3 784       319,1 %
Sum kostn 98 774          82 939    80 494    2 445      2,9 %
Driftsresultat -1 912          -3 860     114         3 973      


Finansieringskilde
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


1. Oppdragsaktivitet 0 18 18 0
2. NFR - bidragsaktivitet 16 090 25 842 9 752 20 000
3. EU - bidragsaktivitet 7 270 6 413 -857 9 000
4. Annen bidragsaktivitet 31 561 41 340 9 779 39 030
Totalsum 54 921 73 613 18 693 68 030
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Det samme gjelder for K2 som for K1; Vi har ikke sammenlignbare tall for bemanningen i 2012, og 
endringer i 2013 skyldes delvis organisatoriske endringer. Også K2 har hatt en liten reduksjon i 
vitenskapelige stillinger i perioden, primært i professorer og førsteamanuenser. 


Tabell 13: K2 - antall vitenskapelige årsverk 2013-2015 


 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 
Også IGS hadde et underskudd i annuum i 2014, på 3,2 millioner kroner, mens overskudd på 
øremerkede midler reduserte det totale underskuddet til 2,2 millioner. Instituttet er påkrevd å 
tilpasse driften i annuumsdelen slik at den går i balanse i 2015 og kan dekke inn tidligere års 
underskudd. Per oktober ser ikke dette ut til å gå. De eksterne inntektene er lavere enn budsjettert, 
og det er også et stort overforbruk på driftskostnader. Instituttet har imidlertid flere konkrete tiltak 
som skal iverksettes før nyttår for å oppnå balanse i økonomien.  


Tabell 14: IGS - regnskap per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


IGS er i budsjettet fakultetets nest største institutt når det gjelder BOA-aktivitet, men de ligger nå 
nesten 20 % bak budsjettet og er tredje størst i stedet. NFR er den største finansieringskilden ved 
instituttet, og instituttet har i tillegg til SFF-en CISMAC flere GLOBVAC-prosjekter i tillegg til andre 
NFR-prosjekter. Imidlertid ser det ut til at det tar lengre tid enn ventet å komme i gang med disse 
prosjektene, og instituttet kommer ikke til å nå sitt mål for BOA-aktiviteten i år. Dette slår også 
uheldig ut i GB-økonomien, da dette gir reduserte inntekter fra dekningsbidrag. 


Tabell 15: IGS - eksternfinansiert aktivitet per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


IGS har hatt en økning i antall vitenskapelig ansatte siden 2012, primært i førsteamanuenser. 0,7 av 
disse stillingene skyldes nye tildelte stillinger.  


Stillingsbetegnelse 201302 201402 201502 201505 201509
Forsker 0,9
Førsteamanuensis 6,3 5,5 3,2 3,0 4,2
Førsteamanuensis II 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6
Professor 40,5 40,7 39,1 38,1 37,4
Professor II 4,8 4,8 5,1 5,1 5,2
Universitetslektor 1,8 1,8 1,6 2,4 2,9
Totalsum 56,7 55,2 51,4 51,0 52,3


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj 
hittil i år 


 Regn 
hittil i år  Avvik Avvik %


Inntekter 66 812          53 034    51 889    -1 144     -2,2 %
Utstyr og varekjøp 400               303         260         43           14,3 %
Lønn 58 768          47 934     47 513     421         0,9 %
Andre driftskostn 10 754          7 160       8 027       -868        -12,1 %
Internhandel -4 135           -2 529      -2 593      64           2,5 %
Sum kostn 65 787          52 868    53 207    -339        -0,6 %
Driftsresultat 1 025           166         -1 317     -1 483     


Finansieringskilde
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


1. Oppdragsaktivitet 5 004 4 062 -942 6 250
2. NFR - bidragsaktivitet 30 862 23 939 -6 922 38 806
3. EU - bidragsaktivitet 626 647 21 700
4. Annen bidragsaktivitet 13 873 12 435 -1 438 16 757
Totalsum 50 365 41 083 -9 281 62 513
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Tabell 16: IGS - antall vitenskapelige årsverk 2012-2015 


 


Rekrutteringsstillinger 
Tabellen nedenfor viser regnskapet for rekrutteringsstillinger ved fakultetets fellessatsinger – dvs. 
uten driftsmidlene, som håndteres på instituttene. Per oktober er både inntektene og kostnadene 
som budsjettert, med unntak av at lønnskostnaden er en del lavere enn budsjettert. Dette skyldes 
primært det lave lønnsoppgjøret i år, men også noe høyere refusjoner pga. permisjoner enn 
budsjettert. 
Tabell 17: Rekrutteringsstillinger - regnskap per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


I Tabell 18 vises utviklingen i antall årsverk i rekrutteringsstillinger fra 2012 til september 2015. Etter 
å ha hatt en topp i 2013 med 40,6 postdoktorer og 130,8 stipendiater, har antallet stillinger gradvis 
gått nedover. Økningen i september 2015 skyldes at nye stipendiater fra utlysningen vår 2015 hadde 
oppstart da. P.t. får fakultetet tildelt midler for 140,5 stillinger, så vi har vesentlig flere i 
programmene enn vi får finansiering til.  
Tabell 18: Antall årsverk rekrutteringsstillinger 2012-15


 


Fakultetsadministrasjon 
Også fakultetsadministrasjonen preges av den stramme økonomiske situasjonen ved fakultetet, og 
kostnadene er aktivt redusert. Stillinger holdes vakante og det settes som hovedregel ikke inn vikarer 
ved sykdom eller permisjoner. Lønn er administrasjonens største kostnad, og det er en innsparing på 
denne posten på 6 % i forhold til budsjettet. På andre driftskostnader er det også spart inn 19 % i 
forhold til budsjettet. 


Stillingsbetegnelse 201202 201302 201402 201502 201505 201509
Forsker 1,6
Førsteamanuensis 7,6 8,6 8,1 9,9 9,9 10,7
Førsteamanuensis II 0,6 0,8 1,0 1,4 1,4 1,8
Professor 31,9 32,2 34,1 33,7 33,4 32,7
Professor II 1,4 2,2 2,0 1,7 1,7 1,7
Universitetslektor 0,4 1,7 1,3 1,3 1,0 0,9
Totalsum 41,9 45,5 48,1 48,0 47,4 47,8


 GB (tall i 1000)   Årsbudsjett   Hittil i år - 
budsjett 


  Hittil i år - 
regnskap 


  Hittil i år - 
avvik Avvik %


Inntekter 109 563          88 420           88 420         -           0,0 %
Lønn 87 523            71 393           69 531         1 861        2,6 %
Andre driftskostn 310                 237                73               164           69,1 %
Internhandel 20 316            16 244           16 255         -11            -0,1 %
Sum kostn 108 149          87 874           85 859         2 014        2,3 %
Driftsresultat 1 414              546               2 561          2 014        


Stillingsbetegnelse 201202 201302 201402 201502 201505 201509
Postdoktor 26,1 40,6 39,2 38,2 37,2 37,4
Stipendiat 119,7 130,8 123,4 113,8 111,1 115,1
Totalsum 145,8 171,5 162,6 152,0 148,3 152,5
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Tabell 19: Fak.adm. - regnskap per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


Tabell 20 nedenfor viser utviklingen i bemanningen i fakultetsadministrasjonen. Tallene inkluderer 
også foto- og tegneseksjonen (tekniske stillinger) og dekan. Etter et toppunkt i begynnelsen av 2014 
med 45,1 årsverk, er administrasjonen totalt nå nede i 41,8 årsverk. Fakultetsadministrasjonen følger 
bemanningsplanen vedtatt i omorganiseringsprosjektet Framtidens Fakultet, men har p.t. 3,6 årsverk 
færre enn denne planen tilsier. 


Tabell 20: Antall årsverk i fakultetsadministrasjonen 2012-15 


 


Resten av fakultetet 
I tillegg til instituttene og de andre områdene som er beskrevet ovenfor, består fakultetets økonomi 
av REK Vest, felles satsningsområder, øremerkede investeringsmidler og strategiske 
satsningsområder. Den økonomiske statusen for disse områdene er vist i Tabell 21 nedenfor. 


Hovedårsaken til de positive avvikene er lavere aktivitet ved REK Vest enn budsjettert. Det negative 
avviket på Internhandel skyldes høye arealkostnader i 2015, samt kostnadsføring av stipender i 
forskerlinjen 2009-14. 


Tabell 21: Resten av fakultetet - regnskap per oktober 2015 (tall i 1000 kr) 


 


 GB (tall i 1000)   
Årsbudsjett 


  Hittil i år - 
budsjett 


  Hittil i år - 
regnskap 


  Hittil i år - 
avvik Avvik %


Inntekter 31 151        25 078        25 082        4                0,0 %
Utstyr og varekjøp 60               45               33               12              26,1 %
Lønn 30 000         24 451         22 895         1 557          6,4 %
Andre driftskostn 1 024          793             645             148             18,6 %
Internhandel 67               -109            -152            43              39,5 %
Sum kostn 31 151        25 180        23 421        1 759         7,0 %
Driftsresultat -             -102            1 660          1 763         


Vit Adm Tek 201202 201302 201402 201502 201505 201509
Adm 34,5 36,3 41,3 41,2 39,2 38,6
Tekn 3,5 3,4 2,6 2,6 2,6 2,2
Vit 1,4 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0
Totalsum 39,4 40,9 45,1 45,0 42,8 41,8


 GB (tall i 1000)   Årsbudsjett   Hittil i år - 
budsjett 


  Hittil i år - 
regnskap 


  Hittil i år - 
avvik Avvik %


Inntekter 85 354            72 621       72 744          123            0,2 %
Utstyr og varekjøp 9 602              64              -                64              100,0 %
Lønn 10 396            7 867         5 369            2 498         31,8 %
Andre driftskostn 9 802              13 304        11 800           1 505         11,3 %
Internhandel 51 133            45 143        48 325           -3 182        -7,0 %
Sum kostn 80 933            66 379       65 495          884            1,3 %
Driftsresultat 4 421              6 242         7 249            1 007         





		Sak 98-15 Økonomirapport per oktober 2015

		Vedlegg 1 - Økonomirapport per oktober 2015

		Vedlegg 2 - Økonomistatus for enhetene ved MOF per oktober 2015








1 


Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Styresak: 100/15 


Sak nr.:  14/5736 Møte: 18.11.2015 


Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen 


Grunnlagsdokumenter i saken 
- Rapport fra dekanene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF), Det psykologiske 


fakultet (DPS), Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen (AHS-HiB) og 
Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Høgskolen i Bergen (AIØ-HiB) til rektorene ved 
UiB og HiB (vedlegg 1) 


- Invitasjon fra rektorene ved UiB og HiB om utarbeiding av planer (vedlegg 2) 
- UiB-styresak 27/15, møte 23.04.2015: http://www.uib.no/ledelsen/85825/saklister-og-


protokoller-til-m%C3%B8ter-i-universitetsstyret-2015 
- Innspill fra MOF til UiB for UiB-styresak 27/15, møte 11.08.15 (vedlegg 3) 


o Notat vedrørende utredning av mulig fusjon mellom UiB og HiB (vedlegg 3a)
o Innspill fra studentutvalget ved MOF (MOSU) (vedlegg 3b)


- Fakultetsstyresak 8/15, møte 28.01.2015 (vedlegg 4) 


Hva saken gjelder 
Som oppfølging av fakultetsstyresak 8/15 sendte MOF inn høringssvar på mulig fusjon med 
Høgskolen i Bergen. Universitetsstyret ved UiB behandlet høringssvarene fra fakultetene i 
styresak 27/15.  


Som oppfølging av styrevedtakene ved UiB og egen styresak ved Høgskolen i Bergen, ba 
rektorene i brev av 15. juni 2015 om at det blir utarbeidet konkrete og relativt detaljerte 
planer for forsknings- og utdanningssamarbeid om lærerutdanning, teknologi og helse-, 
omsorg-, og sosialfag. Dekanene Nina Langeland, Jarle Eid og Monica Nortvedt ble bedt om 
å utrede planer for helse-, omsorg og sosialfagene. Dekan Geir Anton Johansen ved 
Avdeling for ingeniørutdanning har også deltatt i arbeidet. 


Fakultetsdirektørens merknader 
Dekanene oppnevnte fire arbeidsgrupper på tvers av fakultetene og avdelingene for å 
utarbeide visjoner for samarbeidet med full integrasjon av studieløp, forskerutdanning og 
forskningsstrategi, nyskapning, innovasjon og næringsutvikling, og etablering av 
SFI/SFU/SFF gjennom forpliktende samarbeid. Vedlagte rapport oppsummerer arbeidet til 
arbeidsgruppene samt tidligere kartleggingsarbeid foretatt mellom MOF og AHS-HiB.  


Rapporten oppsummerer eksisterende samarbeid, utfordringer knyttet til tettere samarbeid 
samt anbefalinger for den videre utvikling. Rapporten ble oversendt sentraladministrasjonen 
ved UiB innen fristen 5. november. Dekanen vil presentere den for UiB-styret i møtet 26. 
november. Det er ønskelig at fakultetsstyret behandler saken før den behandles av UiB-
styret. 



http://www.uib.no/ledelsen/85825/saklister-og-protokoller-til-m%C3%B8ter-i-universitetsstyret-2015

http://www.uib.no/ledelsen/85825/saklister-og-protokoller-til-m%C3%B8ter-i-universitetsstyret-2015
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Status og planer for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom 


Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Bergen (HiB) innen helse-, omsorg- 


og sosialfag.  


 


Rapport fra dekanene  


Nina Langeland, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB (MOF) 


Jarle Eid, Det psykologiske fakultet, UiB (DPF) 


Monica W. Nortvedt, Avdeling for helse- og sosialfag, HiB (AHS).  


Geir Anton Johansen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, HiB (AIØ). 


 


Bergen 04.11.2015 


Dekanene viser til brev fra rektorene Dag Rune Olsen og Ole Gunnar Søgnen og takker for invitasjon 


til å presentere status og planer for samarbeid mellom fakultetene ved UiB og avdelingene ved HiB.  


I tillegg til samhandling mellom UiB og HiB inngår flere av høyskolene i regionen (HiSF, HSH, 


Haraldsplass) i flere formaliserte samarbeidskonstellasjoner innen helse- og sosialfagutdanning. 


Eksempel på dette er UH-Nett Vest, NFE-HS/UHR, helseforetakene, Samarbeidsorganet Helse Vest 


samt samarbeid knyttet til NAV og BUFdir.  En sterkere formalisert samordning av helse- og 


sosialfagene ved HiB og UiB vil bli et naturlig tyngdepunkt og viktig for hele Vestlandsregionen. 


Med utgangspunkt i Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet— Strukturreform i 


universitets- og høyskolesektoren samt Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere 


utdanning 2015–2024 har dekanene 1) kartlagt eksisterende samarbeid, 2) vurdert utfordringer 


knyttet til dagens samarbeidsformer og 3) presentert noen anbefalinger for den videre utvikling av 


samarbeidet. Dekanene har valgt å inkludere innovasjon og entreprenørskap som et viktig 


samarbeidsområde selv om dette ikke konkret var nevnt i bestillingen fra rektorene. Noen relevante 


utdrag av meldingene er gjengitt nedenfor i egne faktabokser.  


Samarbeidet mellom disse enhetene innbefatter i dag hovedsakelig helse- og omsorgsfag. I tillegg 


kan det nevnes at AHS har forskningssamarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det 


juridiske fakultet innen sosialfag.  Dekanene oppnevnte 4 arbeidsgrupper (vedlegg 2) for å utrede 


status, muligheter og utfordringer for samarbeid. Arbeidsgruppene leverte sine rapporter 1. oktober. 


Denne rapporten inneholder en oppsummering av arbeidsgruppenes tilbakemeldinger. På grunn av 


den korte tidsfristen har det ikke vært mulig å utvikle konkrete detaljerte planer med brei forankring 


i fagmiljøene. Vi har imidlertid fått fram momenter som vi mener det er viktig å ta hensyn til i den 


videre utvikling. 


Uttdrag fra Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet— Strukturreform i 


universitets- og høyskolesektoren.  «Målene med strukturreformen» 


 


-Utdanning og forskning av høy kvalitet 


-Robuste fagmiljøer 


-God tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet 


-Regional utvikling 


-Verdensledende fagmiljøer 


-Effektiv ressursbruk 
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Utdrag fra Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–


2024. 


 


avsnitt 2.1 En forutsigbar opptrapping av innsatsen  


...Noen grunnleggende forutsetninger må være til stede i et velfungerende system for forskning og 


høyere utdanning. Norge må ha de rette folkene med den riktige kompetansen. Vi må ha bygg og 


utstyr som egner seg for utdanning og forskning, og som gjør at vi kan hevde oss i den internasjonale 


konkurransen. Og vi må delta i den internasjonale kunnskapsutviklingen. Disse forutsetningene er de 


viktigste innsatsfaktorene i politikken for forskning og høyere utdanning. 


avsnitt 5.4: Et kunnskapssystem for bedre helse og omsorg 


...Forskning, utdanning og innovasjon er viktige forutsetninger for å utvikle trygge helse- og 


omsorgstjenester av høy kvalitet. Et kunnskapssystem for bedre helse og omsorg må inkludere 


samarbeidsarenaer for brukermedvirkning. Systemet må også ha ordninger for å vurdere behovene 


for fagfolk og kompetanse i tjenestene, enten det er helsearbeidere, naturvitere eller teknologer samt 


ordninger for å vurdere kvaliteten på helse- og sosialfagutdanningene. Vi trenger fremragende fag- 


og forskningsmiljøer innenfor forebygging, behandling, omsorg og tjenesteutvikling, og det er behov 


for samarbeid mellom tjenestene, fagmiljøene, brukerne og næringslivet for å utvikle og ta i bruk 


resultatene av innovasjon. 


…..Ikke minst er det stort kunnskapsbehov i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen 


mener HelseOmsorg21 gir en god beskrivelse av utfordringene i de kommunale helse- og 


omsorgtjenestene og vil forsterke innsatsen for et kunnskapssystem som kan bidra til bedre helse og 


omsorg i kommunene. Helse- og omsorgsdepartementet vil utvikle et kommunalt helse- og 


omsorgsregister som blant annet vil bidra til at det utvikles infrastruktur for forskning i de 


kommunale helse- og omsorgstjenestene. 


Avsnitt 6 Muliggjørende teknologier - Retning 


…Det pågår et internasjonalt kappløp for å utvikle og kommersialisere dagens muliggjørende 


teknologier, slike som informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), bioteknologi og 


nanoteknologi. Dette er teknologier som er kunnskapsintensive, det vil si at de er basert på forskning 


og utvikling, høy kompetanse og raske innovasjonssykluser. 


… Vi må legge til rette for at nysgjerrige forskere kan gjøre kreative eksperimenter som senere viser 


seg å gi overraskende gjennombrudd. Samarbeid og prosjekter i skjæringsfeltet mellom teknologiske 


vitenskaper og andre fagområder er en forutsetning for at forskningen skal bli grensesprengende. Det 


er også en forutsetning for å bruke teknologiske løsninger til å møte samfunnsutfordringer og utvikle 


næringslivet. 


… Persontilpasset medisin er den nye måten å klassifisere, forstå, forebygge og behandle sykdom på. 


Tilnærmingen er en del av livsvitenskap, som er kunnskap om levende organismers oppbygning og 


funksjon. De muliggjørende teknologiene bidrar alle til utviklingen. Slik behandling tar utgangspunkt i 


pasientens unike sammensetning av gener. Målet er å finne den behandlingen og forebyggingen som 


virker best for hver enkelt pasient, og ikke for et gjennomsnitt av alle pasienter med samme diagnose 


eller risiko. 
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OPPSUMMERING 


Det er et godt samarbeidsklima mellom AHS, AIØ, MOF og DPF gjennom både utdanning, 


forskerutdanning og forskning. På enkelte områder er samarbeidet omfattende.  Innen innovasjon og 


entreprenørskap samarbeides det hittil ikke, men det et sterkt ønske om å etablere 


samarbeidsarenaer.  


UiB og HiB har ulik profil og ulikt samfunnsmandat, og utfyller hverandre godt i forhold til å nå 


målene i stortingsmeldingene. DPF og MOF har ansvar for de lange profesjonsutdanningene i 


psykologi, medisin, farmasi, klinisk ernæringsfysiologi og odontologi, røtter i grunnleggende forskning 


og med internasjonalt ledende forskere innen flere fagområder. AHS og AIØ har ansvar for de kortere 


teknologi- og profesjonsutdanningene med vekt på teknologisk anvendelse, profesjonskunnskap- og 


utøvelse rettet mot samfunnsutviklingen på regionalt og nasjonalt nivå. HiB har imidlertid utviklet 


sterke forskningsgrupper de siste årene innen helsefag, IKT, innovasjon og entreprenørskap som 


samarbeider med de beste på feltet internasjonalt. HiB har langt på vei utviklet egne praktisk rettede 


phd-utdanninger innen helsefag og IKT.  Disse er interessante for MOF og DPF.   


Vi ser at MOF, DPF, AHS og AIØ utfyller hverandres kompetanse innen utdanning, forskning og 


innovasjon. Samtidig finnes det overlapp i både utdanninger og forskning. Dette gjør det interessant 


å etablere et tett faglig samarbeid for å skape synergier og dekke hele kunnskapskjeden fra 


grunnleggende forskning til praktisk anvendelse og innovasjon. Vi vil tjene på et tettere samarbeid 


både faglig og ressursmessig i forhold til å fylle vårt samlede samfunnsmandat i å utvikle bedre 


helse- og omsorgstjenester og dermed svare på de utfordringene som er presisert i 


stortingsmeldingene. Likevel vil vi konkludere med at optimal ressursutnyttelse og optimal utvikling 


av forskningsmiljøer og utdanninger først vil oppnås gjennom en full integrering, dvs sammenslåing 


av institusjonene. 


Vi anbefaler følgende for det framtidige samarbeidet: 


• videreutvikle eksisterende forskningssamarbeid innen kunnskapsbasert praksis og 


omsorgsforskning 


• etablere en felles integrert satsing for helse- og omsorgsteknologi som dekker både utdanning, 


forskning, forskerutdanning og innovasjon 


• videreutvikle det eksisterende konseptet med tverrprofesjonelle praksisarenaer for 


profesjonsstudenter fra ulike profesjonsutdanninger inkludert relevante teknologifag 


• optimalisere mastergradsutdanningene og etablere sømløse studieløp slik at studenter kan få 


ta kurs på tvers av utdanninger  


• etablere ny satsing på innovasjon og studentdrevet entreprenørskap med felles 


studentinkubator – først på Haukeland campus, seinere på Årstadvollen campus når denne står 


ferdig 


• legge til rette for å utvikle felles administrative systemer som gjør samarbeidet smidig 


• for å få til et optimalt samarbeid og møte samfunnsutfordringene trengs det imidlertid full 


integrering av institusjonene 
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DEMOGRAFI 


Tallmaterialet som danner grunnlaget for sammenligning av AHS, MOF og DPF finnes i vedlegg 1. Det 


meste av tallmaterialet for AIØ finnes i deres fellesrapport med Det matematisk-naturvitenskapelige 


fakultet.  


MOF og DPF har lange forskningstradisjoner med et høyt antall ansatte på professornivå som vier 


store deler av sin tid til forskning, forskerutdanning i tillegg til profesjons- og 


mastergradsutdanningene. MOF skiller seg her ut med et høyt antall ansatte pr student i forhold til 


både DPF, AHS og AIØ, grunnet sine ressurskrevende utdanninger mht klinisk kunnskap og 


ferdighetstrening. Relativt sett er det ikke så store forskjeller mht antall studenter. Mens HiB, samt 


mastergrad- og bachelorgradene ved DPF og MOF, hovedsakelig rekrutterer studenter fra 


Hordaland og Vestlandet, rekrutterer de lange profesjonsstudiene ved MOF og DPF mer fra hele 


landet. Dette gjenspeiler også samfunnsmandatene til institusjonene (se Diagrammer 1 og 2 og 


Tabeller 5 – merk at diagrammet for MOF viser profesjonsutdanningene, mens diagrammet for DPF 


viser totalt antall studenter der profesjonsstudiet utgjør en mindre del). 


Høgskolen i Bergen (HiB) har historisk sett vært en utdanningsinstitusjon med vekt på korte 


profesjonsutdanninger som vier det meste av sin tid til undervisning.  HiB tilbyr 3- årig 


bachelorutdanning innen de fleste helsefag. I tillegg tilbyr HiB en stor portefølje av etter- og 


videreutdanninger (EVU) innen helse-, omsorgsfag og sosialfag. Lektorstillinger har dominert 


kompetanseprofilen ved HiB. De siste årene har HiB bygget seg sterkere opp med 


professorkompetanse hos mange vitenskapelig ansatte. Det er etablert flere 


mastergradsutdanninger, de har fått økt antall stipendiater og henter inn mer eksterne midler enn 


tidligere, både til FoU og EVU. Forskningsaktiviteten vises også igjen i vitenskapelig sampublisering 


med DPF og MOF (se tabellene 1, 2, 3 og 4).  


Om lag 10 ansatte har bistilling/delt stilling mellom HiB og MOF/DPF.  


 


 


FORSKNING OG FORSKERUTDANNING 


Områder med muligheter for integrert samarbeid om forskning og forskerutdanning:  


• Strategisk forskningsprogram i Kunnskapsbasert praksis i helsefag (  > 30 forskere) 


• Eldreomsorg og omsorgsteknologi i primærhelsetjenesten (> 15 forskere) 


• Barnevern- og sosialforskning 


• Helseteknologier i spesialisthelsetjenesten (ny satsing) 


• Optimalisert utnyttelse av kjernefasiliteter 


• En mer integrert phd-veiledning som ledd i forskningssamarbeidet  


• Samarbeid om forskerutdanning og forskerskoler 


 


Det finnes i dag et bredt komplementert helsefaglig forskningssamarbeid mellom forskere ved AHS 


og MOF - særlig ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, noe mindre med de kliniske 


instituttene. Dette omfatter hovedsakelig sykepleie og fysioterapi, innbefatter også global helse, og 
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dekker både kvalitativ og kvantitativ forskning i form av større strategiske satsinger som Strategisk 


forskningsprogram i kunnskapsbasert praksis (25 Professorer/førsteamanuenser fra HiB og 5 


professorer ved MOF), og Senter for omsorgsforskning (mer enn 15 førsteamanuenser/professorer) 


samt gjennom om lag 40 enkeltprosjekter. Disse tre programmene og mange av enkeltprosjektene 


involverer også HelseBergen, Bergen kommune, omegnskommuner samt andre høgskoler på 


Vestlandet. Her utnyttes høgskolens regionale, nasjonale og internasjonale nettverk sammen med 


universitetets på en synergistisk måte. De store satsingene er basert på eksterne utlysinger av 


midler fra HelseVest, og NFR samt andre mindre kilder, og inkluderer felles forskerskoler som en 


integrert del av satsingen.  


Mellom AHS og DPF er det tett samarbeid om mor-barn studien og par-forskning innenfor rammen 


av kunnskapsbasert praksis i helsefag. Det er også tett samarbeid mellom bioingeniørfagene ved AIØ 


og Institutt for biomedisin og K2 ved MOF. Bioingeniørene ved AIØ benytter kjernefasilitetene for 


forskning ved MOF.  


Samarbeidsrelasjonene utspringer i stor grad fra hvor ansatte har disputert for doktorgraden, ved at 


ansatte bytter arbeidsplass begge veier, gjennom bistillinger/delte stillinger og felles 


stipendiatveiledning.  Slik sett er det etablert et godt fundament for tillitsfullt faglig samarbeid på 


mange områder. 


Per i dag tar de fleste stipendiatene (11 av 14) ved AHS doktorgraden ved MOF og DPF. HiB har 


allerede etablert infrastruktur for phd-utdanning som inkluderer profesjonsbasert utdanning innen 


lærer- og barnehagelærerutdanning. Både AHS og AIØ er også i ferd med å utvikle egne 


profesjonsrettede phd-utdanninger innen helsefag og IKT.  


Problemstillinger som krever tverrfaglig kompetanse innen både grunnleggende forskning og 


profesjonspraksis kjennetegner det meste av samarbeidet.  Her utnyttes forskjellene mellom 


institusjonenes forskningsprofil og nettverk for å skape både ny kunnskap og ny praksis som kommer 


helsevesenet til gode.  Det er ønskelig med en ennå tettere integrering mellom fagmiljøer for å bygge 


styrke, skape internasjonalt omdømme og tiltrekke seg toppkompetanse.  Vi ser det som viktig å 


kunne utnytte hverandres kompetanse og nettverk bedre enn i dag. HiB og UiB vil ha gjensidig 


interesse av å få ennå bedre tilgang til hverandres regionale og internasjonale nettverk. 


MOF og DPF vil ha særlig gevinst av å delta i en mer tverrfaglig videreutvikling av 


profesjonssatsingene innen kunnskapskapsbasert praksis og Senter for omsorgsforskning sammen 


med AHS. AHS vil på sin side ha behov for en ennå bedre integrering med kompetansen ved DPF og 


MOF innen grunnleggende psykologisk og medisinsk forskning.  Særlig vil det være interessant å få 


integrert barnevernforskningen ved DPF og sosial-forskningen ved HiB, som også inkluderer 


respektive utdanninger - mastergraden i barnevern ved DPF og sosionomutdanningen ved AHS. 


Mastergradsutdanningen ved DPF innen helsefremmende arbeid/helsepsykologi vil i tillegg være en 


aktuell påbygning til flere av de korte helsefaglige profesjonsutdanningene ved HiB. 


Forskere fra AIØ vil tjene på å kunne benytte kjernefasilitetene for avansert biomedisinsk- og klinisk 


forskning som er etablert ved MOF på lik linje med ansatte ved der.  Særlig vil det være interessant å 


kople nye fagmiljøer sammen, slik som medisinsk forskning og ingeniørfag ved AIØ for å skape 


anvendelse av nye teknologier innen klinisk praksis. AIØ og AHS har allerede etablert et felles 


laboratorium for omsorgsteknologi rettet mot eldreomsorg i primærhelsetjenesten. Utvikling av et 


integrert samarbeid med MOF og DPF kan skape grunnlaget for en langsiktig utvikling av ny SFI 
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(Senter for forskningsdrevet innovasjon) innen helse- og omsorgsteknologi. Her vil kompetansen 


ved Senter for nyskaping ved HiB være et viktig element. 


Forsknings- og forskerutdanningssamarbeid på tvers av institusjoner har likevel sine begrensinger ift 


både integrering og regelverk. Etablering av de større programmene har krevd mye byråkrati i form 


av kontrakter, styringsgrupper og deltakelse på ledelsesnivå fra de enheter som deltar. Dette går på 


kryss og tvers av programmer. De samme lederne møtes i flere styringsgrupper, noe som er 


tidkrevende. Finansielle hindringer i form av momsproblematikk ved fakturering mellom 


institusjoner gjør samarbeidet mer kostbart enn nødvendig. I tillegg er selvsagt fysisk spredt 


lokalisering er et hinder for samarbeidet.   


 


 


UTDANNING 


Muligheter for samarbeid i utdanningene innen dagens rammer for samarbeid: 


• avtaler om større sømløshet i studieprogrammene 


• breiere satsing på Tverrprofesjonelle praksisarenaer med framtidig hovedsete på Årstadvollen 


(TVEPS) inkludert fasiliteter for ferdighetstrening ved både AHS og MOF  


• felles studentprosjektoppgaver  


• tettere samarbeid om etter- og videreutdanning 


  


Alle formene fordrer gode samarbeidsavtaler og ekstra ressurser knyttet til organisering og styring 


av tilbudene.   


Det foreligger i dag noe dobbeltundervisning ved at lignende type fag tilbys ved både AHS og MOF. 


Ansatte engasjeres også i noen grad i undervisning hos annen part etter kompetansebehov i ulike 


fag gjennom bistilling, delt stilling eller timesbasis.  Her kan det være grunnlag for effektivisering 


gjennom tettere samarbeid.  


Utdanningssamarbeidet omfatter prosjektoppgavesamarbeid innen RAB-fagene (radiologi, anestesi 


og bioingeniør) mellom MOF og AHS/AIØ. Samarbeid om prosjektoppgaver kan med fordel utvikles 


videre med inkludering av teknologifagene ved AIØ. Med omlegging av medisinstudiet og etablering 


av Masteroppgaver, vil dette være et felt som også er interessant for medisin. Her vil studenter med 


ulik kompetanse møtes, noe som skaper nye perspektiver for problemstillinger og løsninger.   


Det er dessuten etablert felles praksisarena kalt «Tverrprofesjonell samarbeidslæring» (TVEPS) som 


har utviklet seg over noen år til et større omfang denne høsten. Campus Årstadvollen vil kunne bli et 


hovedsete for slikt samarbeid.  


 


TVEPS -2015: Utplassering av 195 studenter i 46 tverrprofesjonelle team i Bergensregionen, 


Haugesund og Oslo. Utgjør ca 25% av helsefagstudentene i Bergen, likt fordelt mellom UiB og HiB.  


Med større sømløshet vil TVEPS og felles ferdighetstrening kunne danne grunnlag for et Senter for 


fremragende utdanning (SFU) samt gi ringvirkninger for samarbeid om studentdrevet innovasjon 


og studentinkubator. 
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En forutsetning for at to utdanningsinstitusjoner skal arbeide sammen er at de aksepterer og 


godkjenner hverandres fagmiljø og studier. Både ressurs- og utdanningsmessig er det derfor ønskelig 


med mer fleksibilitet i studietilbudene. Et slikt samarbeid fordrer et godt planleggingsarbeid som 


gjelder emneomfang, undervisningsformer og tilpasning til studieløp ved begge institusjoner. Det har 


vært for krevende å foreta en slik detaljert gjennomgang innen tidsrammen som ble satt for denne 


rapporten.  


Det er ønskelig å etablere både felles utdanninger og sømløshet mellom eksisterende utdanninger 


på tvers av institusjonene. Større sømløshet kan oppnås ved å dele på emneporteføljen og legge til 


rette for godkjenning av emner fra annen institusjon og ved å øremerke studieplasser i enkelte fag 


for studenter fra annen institusjon. Dette krever gode samarbeidsavtaler mellom institusjonene. 


Fellesgrader mellom institusjonene krever mer, med etablering av styringsgruppe eller 


samarbeidsorgan. Her har MN og AIØ mange års erfaring med mastergraden i programvareutvikling. 


Det har tatt lang tid å få denne opp å gå på det nivået den er i dag. Til gjengjeld har den nå fått meget 


god evaluering nasjonalt. Dette viser at det er mulig å få til god kvalitet, men at fellesgrader er 


ressursmessig krevende ift eksisterende regelverk for samarbeid mellom ulike institusjoner.  


Mangel på felles administrative systemer og felles forvaltning i studiesaker er til hinder for et 


optimalt samarbeid. Det foreligger derfor ikke anbefalinger for å etablere flere slike per idag.  


Et annet område av interesse er etter- og videreutdanning. Her har HiB er stort fortrinn med et bredt 


regionalt og nasjonalt tilbud innen helse- og omsorgsfag. Det vil kunne være stor gevinst i å utnytte 


satsingene på felles praksisarenaer samt helse- og omsorgsteknologier for å gi et breiere tilbud i EVU 


som også inkluderer farmasi, psykologi og andre helsefag. 


 


INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP  


 


Det finnes per i dag ikke samarbeid innen dette området, men det er et godt potensiale for å 


utvikle ulike typer samarbeidsarenaer. Dette kan koples til pågående og nye FoU-prosjekter samt 


studentrettede tiltak.   


Gjennom en felles satsing på innovasjon og entreprenørskap vil en kunne utnytte mulighetene som 


finnes i skjæringsfeltet mellom den tyngre forskningsbaserte innovasjonen som kjennetegner MOF 


/DPF og det mer utviklingsrettede og idé-baserte entreprenørskapet som er etablert ved HiB.  


En rekke studentrettede tiltak er foreslått: felles arrangementer og prosjektoppgaver på tvers av 


institusjonene, konkurranser, nettportaler og inkludering av studenter i etablerte 


utviklingsprosjekt på tvers av institusjonene, felles studentinkubator.   


Studentene melder tilbake om en rekke kultur-barrierer som må overvinnes for at dette 


samarbeidet skal fungere optimalt.  


 


Her vises det til at Senter for nyskaping har fått en egen bestilling fra UiB om å utrede de muligheter 


som finnes. På tross av at det har gått mer enn 10 år siden ny lov om IPR og kommersialisering ble 


innført, så er dette et relativt sett umodent område ved UiB. Få ansatte er engasjert og studentene 


er dårlig opplyst om feltet.  Her vil det særlig være store fordeler for UiB med en tettere integrering 
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med innovasjonsforskningsmiljøet ved HiB. Det er dessuten nå lagt til rette for gode muligheter for å 


bruke BTO som felles aktør for forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap. Som ledd i dette 


overføres Nyskapingsparken Inkubator fra HiB til BTO. Dette vil styrke den totale FoU-baserte 


inkubatorsatsingen og også komme studentene til gode. 


Studentene viser stor interesse for å etablere felles arenaer for samarbeid på tvers.  Campus 


Årstadvollen vil i fremtiden kunne bli en viktig møteplass for slik aktivitet i samarbeid med eksterne 


aktører som blant annet Bergen kommune, Helse Bergen og Folkehelseinstituttet. I mellomtiden har 


MOF lagt til rette for studentinkubator på Haukeland campus.  


 


ANBEFALINGER FOR VIDERE UTVIKLING 


Det vil være mye å hente ved tettere samarbeid mellom UiB og HiB innen helse-, omsorg- og 


sosialfagene. Likevel er det ikke til å komme utenom at det er mange barrierer som hindrer et 


optimalt samarbeid, tilsvarende det en kan ha innenfor en og samme institusjon.   


 


I tillegg til de rent lov- og forskriftsmessige organisatoriske- og finansielle hindringene som løses, 


vil det være mange faglige og strategiske gevinster ved en integrering av institusjonene: 


 


• strategisk samhandling om utvikling av institusjonen (ett styre/ ledelse/ strategi) og bedre 


tilpasning og konkurranseevne i forhold til det nasjonale UH-landskapet 


 


• større synlighet og dermed lettere inngrep med lokale og regionale eksterne aktører, slik som 


helseforetakene, kommunal sektor og næringslivet. Vi taler med en stemme og konkurrerer 


ikke om oppmerksomheten lokalt 


 


• samlokalisering av fagmiljøer vil gi stor faglig gevinst for de ansatte samt større robusthet og 


synlighet utad, som igjen gjør oss mer attraktive mht internasjonal rekruttering av ansatte 


 


• bedre utnyttelse og drift av tung infrastruktur, inkludert inkubatorvirksomhet 


 


• fremstå som en mer attraktiv utdanningsinstitusjon for fremtidige studenter 


 


• full samordning av studietilbud vil gi store ressursbesparelser samt gjøre studiene mer 


attraktive  


 


• forbedre samhandlingen med studenter på tvers av enhetene 


 


• helhetlig satsing på e-læring med breiere utnyttelse av fasilitetene ved HiB 


 


• store ressursbesparelser på institusjonsnivå mht felles administrative systemer, styring og 


ledelse 
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VEDLEGG 1 
FORDELING AV VITENSKAPELIG TILSATTE 


Diagram 1.1 


 


Diagram 1.2 


 


Diagram 1.3 
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VITENSKAPELIG PUBLISERING 


Tabell 1.1 Publiseringspoeng ved AHS 


 


Tabell 1.2 Publiseringspoeng ved MOF 


 


Tabell 1.3 Publiseringspoeng ved DPF 


  


Tabell 2: Institusjonelt samforfatterskap i publikasjonsandeler.  


MOF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 


Haukeland universitetssykehus 120,5 113,6 125,4 126,0 139,0 129,5 754,0 


Høgskolen i Bergen 4,1 3,7 7,7 5,0 6,2 7,2 33,8 
 


Tabell 3: Institusjonelt samforfatterskap i publikasjonsandeler.  


PSYKOLOGI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 


Haukeland universitetssykehus 10,3 9,2 13,0 12,1 19,3 11,8 75,7 


Høgskolen i Bergen 0,8 3,1 2,7 2,5 1,1 0,9 11,1 
 


Kilde: "Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Statistikk og indikatorer 2014"   


Utklipp av første del av tabellene. 
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INNTEKTER 


Tabell 4.1 AHS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Grunnbevilgning 110 601 256 118 998 976 126 388 000 128 169 443 138 434 543 143 473 000 


NFR 1 535 997 1 831 145 3 821 666 4 312 062 5 630 744 10 899 913 


EU 5 705 1 111 964 560 796 - 4 889 9 726 


Andre 21 372 262 21 144 595 25 841 392 19 219 167 22 633 805 23 989 304 


Sum 133 515 220 143 086 680 156 611 854 151 700 672 166 703 981 178 371 943 


 


Tabell 4.2 AIØ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Grunnbevilgning 110 273 154 121 462 456 129 875 000 137 003 693 153 342 902 163 644 000 


NFR 3 350 501 2 950 428 2 272 239 4 139 894 4 490 055 5 783 835 


EU 45 561 87 434 - 44 304 244 982 16 952 


Andre 20 670 892 16 875 139 19 293 202 22 740 304 20 879 763 31 376 420 


Sum 134 340 108 141 375 457 151 440 441 163 928 195 178 957 702 200 821 207 


 


Tabell 4.3 MOF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Grunnbevilgning      445 113 361       451 421 404         470 188 283           563 967 208           586 202 557           645 463 279  


Oppdragsaktivitet                      -                            -             3 494 954               9 505 570               8 829 782               7 185 207  


NFR        98 435 090         73 644 428          63 930 572             62 591 965             63 898 530             81 451 855  


EU            7 796 459            7 275 549             9 006 147               9 708 441               9 012 113             22 425 421  


 Andre        80 771 586         84 732 297           87 387 750           137 372 379           131 056 623           115 276 592  


Sum      632 116 496       617 073 679        634 007 706        783 145 563        798 999 604        871 802 353  


 


Tabell 4.4 DPF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Grunnbevilgning 157 771 778 154 394 388 171 951 169 192 573 013 190 851 753 195 072 165 


NFR 17 555 619 18 159 884 12 181 665 11 260 287 12 690 009 15 616 951 


EU 1 383 507 3 504 357 6 136 085 7 092 546 6 560 927 5 092 061 


Andre 14 624 043 13 853 478 14 310 409 10 505 024 12 465 782 16 443 834 


Sum 191 334 947 189 912 107 204 579 328 221 430 870 222 568 471 232 225 011 
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UTDANNING 


 


5.1 Studieløp ved AHS (2175 studenter) 


 


 


 


5.2 Studieløp ved MOF (1917 studenter) 


Bachelor (3 år) 2 
Masterprogram (2 år) 8 
Erfaringsbasert master (1 ½) 1 
Profesjoner/integrert masterprogram 3 
Etter- og videreutdanninger (antall 
kurs) 


7 


phd 1 
 


5.3 Studieløp ved DPF (1738 studenter) 


Masterprogram (2 år) 5 
Profesjonsstudie 1 
Etter- og videreutdanninger (antall 
kurs) 


4 


phd 1 
 


Det rekrutteres fra HiB til mastergradsutdanningene både på DPF og MOF  særlig i barnevern og 


mastergradsutdanning i helse. 


 


  


Profesjonsstudier (3 år) 6 
Masterprogram (2år) 4 
Etter og videreutdanninger (antall kurs) 15 
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GEOGRAFISK REKRUTTERING AV STUDENTER 
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VEDLEGG 2 


 


Forsknings- og utdanningssamarbeid helse, UiB og HiB.  


Oppsummering fra møte 14/8-15. 
Tilstede: Monica Nortvedt, Geir Anton Johansen, Jarle Eid, Nina Langeland, Inger Hjeldnes 
Senneseth 
 
 
1. Lage felles mal for de tre gruppene som er utnevnt. Geir Anton sender format brukt 2014 


MN/ingeniørfag.  


 


2. Visjon for samarbeidet: full integrasjon av studieløp, forskerutdanning og forsknings-


strategi. Samarbeidet skal utløse nyskapning, innovasjon og næringsutvikling, og 


etablering av SFI/SFU/SFF gjennom forpliktende samarbeid. Felles forskningsstrategi. 


 


3. Etablere arbeidsgrupper som leverer utkast til dokument innen 1.10.2015. Hver gruppe 


leverer et notat på 1-2 sider, som så settes sammen til en samlet framstilling. 


Arbeidsgrupper: 


1. Status demografi, dvs fag, studier, antall studenter, ansatte, forskning, 


eksternfinansiering, etter- og videreutdanning etc. Status pågående samarbeid.  


 


Koordineres av PSYK Seksjonssjef Anne Kristin Aanstad,  


Anne.Kristin.Aanstad@uib.no 


Seniorrådginer Hilde K Tveit Hilde.Kristin.Tveit@hib.no 


Seksjonssjef Ørjan Hauge, Orjan.Hauge@uib.no 


 


2. Arbeidsgruppe utdanning kartlegger og foreslår felles, integrerte studieløp. Beskrive 


sømløse overganger mellom HiB og UiB. Beskrive moduler for felles innhold i helse- 


og sosialfagutdanningene, inkludert felles praksisarenaer og tverrprofesjonell læring. 


Beskrive bruk felles øvingsarenaer og ferdighetstrening, inkludert infrastruktur.  


 


Koordineres av Helsefag HiB: Prodekan for utdanning Mildrid Haugland 


Mildrid.Haugland@hib.no 


Visedekan Inge Fristad, Inge.Fristad@uib.no  


Instituttleder ISP, Norman Anderssen, Norman.Anderssen@uib.no 


Vise inst leder HEMIL, Torill M Larsen, Torill.Larsen@uib.no 


Student 


 


3. A. Felles studentinkubator. Foreslå modeller for studentdrevet innovasjon og 


næringsutvikling, med deltakelse på tvers av samarbeidspartnerne.  
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B. Foreslå felles prosjekter med overskrift velferdsteknologi, som kan danne grunnlag 


for samarbeid på Helsecampus Årstadvollen.  


 


Koordineres av ingeniørfag HiB. førsteamanuensis Jens Kristian Fosse, Senter for 


Nyskaping. Jens.Kristian.Fosse@hib.no 


Førstelektor Grete Oline Hole Grete.Oline.Hole@hib.no 


John Georg Riisdal, john.georg91@gmail.com, student fra MOF 


Andreas Palmstrøm, student fra HiB, Institutt for elektrofag, 


Sander Lindholm Andersen, studentrepresentant fra PSYK 


 


 


4. Forskning/forskerutdanning. Felles forskerskoler, felles PhD kurs, PhD veiledning på 


tvers. Forskningsgrupper på tvers. Felles forskningsinfrastruktur, felles 


kjernefasiliteter.  


 


Koordineres av MOF: Prodekan Eyvind Rødahl, Eyvind.Rodahl@uib.no 


Prodekan for forskning Erica Schytt Erica.Schytt@hib.no 


Prodekan forskning Inger Hilde Nordhus, Inger.Nordhus@uib.no  


Yngve Lamo, Ingeniør HiB 


 


 











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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Universitetet i Bergen


Vedrørende utredning av mulig fusjon mellom UiB og HiB. 


Det vises til brev datert 14.1.2015 og universitetsstyrets behandling av Kunnskaps-
departementets invitasjon til innspill om fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren, 
dialog mellom UiB og flere høgskoler om muligheter for styrket samarbeid, samt konkrete 
innspill i forhold til å utrede mulig fusjon med Høgskolen i Bergen.


UiB ber fakultetene legge til rette for drøfting av eventuell fusjon med HiB og komme med 
innspill som vil danne grunnlag for en drøfting i universitetsstyret om det er aktuelt å utrede 
konkrete samarbeidsmodeller med Høgskolen i Bergen (HiB).


Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning er drøftet i dekanens utvidete ledergruppe 
med instituttlederne og har vært på dagsorden i fakultetsstyrets møter 17.9., 29.10. og 
26.11.2014. I møte 28.1.2015 drøftet fakultetsstyret saken på grunnlag av dekanens notat og 
plan for videre prosess i saken, der fakultetsstyret enstemmig vedtok å støtte notat om 
utredning av fusjon med Høgskolen i Bergen og eventuelt andre høgskoler i regionen
(Vedlegg).


Fakultetet har videre bedt Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg (MOSU) ta stilling til en 
eventuell utredning av mulig fusjon med Høgskolen i Bergen. Det vises til vedlagt tilbake-
melding der MOSU støtter utredning av fusjon mellom UiB og HiB.


Samlet mener Det medisinsk-odontologiske fakultet at det ligger et stort potensial i en mulig 
fusjon med Høgskolen i Bergen, både med tanke på å kunne videreutvikle kvalitet i 
forskning, utdanning og innovasjon. På bakgrunn av dette er det vår oppfatning at UiB bør 
utrede fusjon med Høgskolen i Bergen. I denne prosessen er det også viktig at UiB sine 
samarbeidsrelasjoner med andre institusjoner på Vestlandet vurderes.


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Vedlegg:


Notat framlagt for fakultetsstyret i møte 28.1.2015,


Uttalelse fra Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg


Referanse Dato


2014/5736- INSE 09.02.2015







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 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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Rektor


Notat vedr. utredning av mulig fusjon mellom UiB og HiB. 


Det medisinsk-odontologiske fakultet har vurdert fakultetets syn på en fusjonsutredning. Vi 
mener at en slik fusjon vil kunne fremme kvalitet i forskning, utdanning og innovasjon ved 
begge institusjoner. Høgskolen i Bergen er ulik UiB i både størrelse og fagsammensetning. 
De viktigste fagene ved høyskolen er helsefag, ingeniørfag og pedagogiske fag. Alle disse 
fagområdene er sentrale også for UiB, og i årene framover blir disse fagfeltene viktige, særlig 
med tanke på samfunnets utdanningsbehov, men også når det gjelder innovasjon og 
forskning. HiB er på svært mange måter komplementært til UiB og dekker fagfelt som 
samfunnet etterspør, særlig profesjonsfag. Internasjonal forskning på fusjoner mellom 
universiteter peker på at fusjoner mellom komplementære institusjoner av ulik størrelse blir 
mest vellykket. Faglig samarbeid har allerede ført til samarbeid mellom helsefagene på de to 
institusjonene, og tilsvarende for teknologifag. Lærerutdanningen endres, og her vil et 
samarbeid mellom institusjonene kunne utvikles, noe helsefagene også kan dra nytte av når 
helseutdanningene nå er i endring både hos oss og internasjonalt. Dette vil også gjelde 
spesialistutdanningene, samt etterutdanning. 


Høgskolen i Bergen sin styrke er profesjonsutdanninger og videre- og etterutdanning, det 
siste i tett dialog med arbeidslivet, og UiB vil kunne dra nytte av dette i sin videreutvikling av 
fag. HiB har også sin styrke i praksisnær forskning og innovasjon, og samhandling med 
samfunnet rundt. UiB sin styrke er grunnforskning og Masterutdanninger inkludert lange 
profesjonsutdanninger, mens UiB som helhet er svakere på innovasjon og tett dialog med 
arbeidslivet. Manglende tilslag for UiB ved siste SFI-prosess drar i samme retning. 


Det medisinsk-odontologiske fakultet har mange lange helseutdanninger, inkludert medisin, 
odontologi, farmasi, ernæring, men også mastergrader som bygger på høyskolenes 
bachelorutdanninger, slik som sykepleie, fysioterapi, radiografi og bioingeniørfag (og 
tannpleie ved UiB). Institusjonene er altså komplementære og vil kunne profitere på enda 
tettere samarbeid og samundervisning enn det vi har i dag. I dag tar mange av HiB sine 
helseprofesjonsansatte sin PhD-grad ved UiB. Vi ønsker at UiB utreder en enda tettere 
samhandling om alle helseutdanninger. Vi ser det som gunstig å tenke sammenhengende 
gjennom alle utdanningsløp for helsepersonell som skal samhandle sømløst rundt pasienter 
når de kommer ut i yrkeslivet. Vi har i dag et samarbeid med HiB rundt tverrprofesjonell 
læring, der studentene trenes på sykehjem i tverrfaglige problemstillinger. Tilbudet ønskes 
utvidet til også å gjelde studenter fra Det psykologisk fakultet og Det juridisk fakultet. 


Referanse Dato
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Når det gjelder forskning er det medisinsk-odontologiske fakultet bredt forankret, fra ren 
basalforskning via klinisk forskning og over på felt som grenser over mot samfunnsfagene, 
psykologi og etikk/filosofi. Vi er et forskningstungt fakultet med bl.a. to Sentre for 
fremragende forskning og et ERC advanced grant. Vi har en bred grenseflate mot 
arbeidslivet, der en høy andel av våre vitenskapelige ansatte har hoved- eller bistilling ved 
Haukeland universitetssykehus, i kommuner eller annen forvaltning. Vi har også et relativt 
stort antall ansatte ved sykehusene i Stavanger, Haugesund og Førde. Også ansatte i 
bistilling yter en betydelig forskningsinnsats, både når det gjelder publikasjoner og PhD 
veiledning. Høgskolen i Bergen har en mer differensiert forskningsinnsats, der vitenskapelig 
ansatte må publisere for å få forskningstid. Hvordan man kan håndtere vitenskapelig ansatte 
med særlig ansvar for forskning, eller motsatt med særlig ansvar for undervisning, er noe vi 
ønsker å kunne se nærmere på, og hvor høyskolene har en annen modell enn 
universitetene. Når det gjelder forskningsprofil, har HiB en profil med fokus på praksis-nær 
forskning. Denne forskningsaktiviteten vil være komplementær til forskning som i dag drives 
ved vårt fakultet, og samlet vil man her kunne utvikle forskning innen helsefeltet som vil være 
av stor interesse for arbeidslivet, særlig på sykehus og i kommunene. Studentene våre har 
gitt god tilbakemelding på praksis som også omfatter andre helseprofesjoner, både andre 
utdanningsløp ved eget fakultet, men også på tvers av institusjonene. KD har nylig gitt UHR i 
oppdrag å se på felles innhold på tvers av helseutdanninger, og også på tverrprofesjonell 
læring. En tettere samordning med de tradisjonelle høyskoleutdanningene vil derfor måtte 
komme i de nærmeste årene. 


Vi har ikke vurdert fakultetsstruktur i en eventuell fusjon. Det er for tidlig å ta stilling til med 
det faktagrunnlaget vi har fått. Det er også mulig at å samle alle helseprofesjonene i ett 
fakultet vil utgjøre en for stor enhet, MOF er allerede i dag det største fakultetet ved UiB målt 
i grunnbudsjett (2015). Dette er ikke til hinder for å utrede hvilke konstellasjoner som vil 
kunne gi størst gevinst. 


Vi har heller ikke vurdert eventuelle fusjoner med andre institusjoner på Vestlandet, men ser 
også, særlig i lys av prosesser som går i andre deler av Norge, at større 
samarbeidskonstellasjoner også kan åpne for faglige og andre gevinster for både UiB og for 
regionen samlet. Vi observerer bl.a. prosessene rundt NTNU hvor en sterk enhetlig 
institusjon i Bergen og på Vestlandet oppfattes som en betydelig konkurrent til NTNU’s 
ambisjoner. 


Samlet mener Det medisinsk-odontologiske fakultet at det ligger et stort potensial i en mulig 
fusjon med Høgskolen i Bergen både med tanke på å kunne videreutvikle kvalitet i forskning, 
utdanning og innovasjon. På bakgrunn av dette er det vår oppfatning at UiB bør utrede fusjon 
med Høgskolen i Bergen. I denne prosessen er det også viktig at UiB sine 
samarbeidsrelasjoner med andre institusjoner på Vestlandet vurderes.







Vedrørende	utredning	av	mulig	fusjon	mellom	UiB	og	HiB


Medisinsk-odontologisk	Studentutvalg ved	Det	medisinsk-odontologiske	fakultet	støtter
en	utredning av	fusjon mellom	Universitet	i	Bergen	og	Høyskolen	i	Bergen.	


Vi	ønsker	å	få	klarhet	i	hvordan	en fusjon	kan	gi	muligheter	for	begge	institusjoner for	
kvalitetsutvikling	omkring	sine	samfunnsoppdrag.	En	utredningsprosess	i	seg	selv	kan	
være nyttig	for	å	vurdere	institusjonene	mot	hverandre,	og	kan	føre	til	at	man	oppdager	
nye	områder	og	potensialer	for	samarbeid,	samt	hvordan	man	kan	ta lærdom	av	
hverandre.	Det	er	interessant	med	aspekter	som	gjør	det	mulig	å	lettere	fremme	Bergen	
som	en	helhetlig	studentby,	og	vi	tror	det	kan	gi	en	større	følelse	av	fellesskap	mellom	
studentgrupper	i	Bergen.	


Vi	mener	det	er	viktig	med	en	slik	prosess	for	våre	studenter	som	har behov	for	
omfattende	læring	omkring	tverrprofesjonelt	samarbeid.	Her	har	allerede	UiB	og	HiB	
noe	samarbeid	gjennom	prosjektet	TVEPS.	Vi	ønsker	mer	samhandling	mellom	de	
forskjellige	helseprofesjoner,	og	tror	at	det	å	føre	fagmiljøene	nærmere	hverandre	er	
gunstig	og	vil	gjøre	det	enklere	med	undervisningsopplegg	som	er	nødvendige	for	våre	
studenter.	


Vi	har	ikke	tatt	stilling	til	eventuell	fusjon	med	andre	høyskoler	på	Vestlandet.	


På	vegne	av	Studentutvalget,	


Eivind	Alexander	Valestrand,	


Leder,	Medisinsk-odontologisk	Studentutvalg
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Eventuell utredning av muligheter for fusjon med Høgskolen i Bergen 
 
Det vises dekanens orientering om Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning i møtene 
17.09.2014, 29,10.2014 og 26.11.2014 samt universitetets brev datert 13.1.2015 
(orienteringssak c). 
 
Dekan legger fram foreløpig notat (vedlegg) og orienterer om videre prosess i saken. 
 
Grunnlagsdokumenter i saken: 
Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/brev/strukturmeldingen_oppdragsbrev_
260514.pdf 
Kunnskapsdepartementets brev med avklaringer og presiseringer i oppfølging av dialogmøtene: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/struktur/stortingsmelding_struktur_hoye
re_utdanning_avklaringer_presiseringer_oppfolging_dialogmotene.pdf 
UiBs innspill i saken: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/struktur/endelig_innspill_uib.pdf 
Høyere utdanning 2014 - Tilstandsrapport: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/tilstandsrapport-
uh-2014/id758598/ 
 
 
Hva saken gjelder: 
Regjeringen har igangsatt arbeid med stortingsmelding om struktur i norsk høyere utdanning 
- hvilke universiteter og høyskoler vi skal ha. Formålet med strukturmeldingen er høyere 
kvalitet i høyere utdanning og forskning, og det skal lages en struktur for morgendagens 
kunnskapssamfunn som svar på det framtidens behov. 


Regjeringen tar sikte på å legge fram melding om struktur for Stortinget våren 2015. 
Universiteter og høyskoler og andre interessenter er invitert med i arbeidet, og institusjonene 
er også blitt bedt om å vurdere hvordan de kan bli sterkere gjennom sammenslåing med 
andre institusjoner, eller hvordan de kan løfte kvaliteten ved andre institusjoner ved å slå seg 
sammen med dem. Departementet har oppfordret til utstrakt kontakt institusjonene imellom, 
både i og utenfor egen region.  


 
I brev datert 14.1.2015 (vedlegg) viser UiB til Kunnskapsdepartementets brev av 26.mai 
2014 og til dialogmøte september 2014, samt styresak 92/14, der styret gjorde følgende 
vedtak: 


«Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets innspill til  
strukturmeldingen i tråd med styrets kommentarer. Videre utredninger av ulike 
samarbeidsmodeller vil fortløpende bli forelagt styret.» 
 


UiB viser til videre prosess i saken, bl. a. innspill i forhold til å utrede mulig fusjon med 
Høgskolen i Bergen og ber fakultetene drøfte av eventuelle konsekvenser av fusjon UiB-HiB. 
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UiB ber om at innspill oversendes universitetsledelsen innen 1.3. Innspill vil danne grunnlag 
for en drøfting i universitetsstyret om det er aktuelt å utrede konkrete samarbeidsmodeller 
med Høgskolen i Bergen. 
 
 
Fakultetsdirektørens merknader 


Det er krevende å få på plass en prosess med bred drøfting og gjennomgang av eventuelle 
konsekvenser av fusjon med Høgskolen i Bergen, med grundig gjennomgang og vurdering 
på fakultetsnivå, samt behandling i fakultetsstyret innen fristen 1.3.  
 
Foreløpig notat er drøftet i dekanens utvidete ledergruppe og dekanen vil rette en 
henvendelse om saken til studentene. Det foreslås at fakultetsstyret gjennomgår og drøfter 
foreløpig notat i møte. 
 
Forslag til høringsuttalelse sendes på sirkulasjon til fakultetsstyret for vedtak. 
 
 


Forslag til vedtak 
 


 
1. Fakultetsstyrets godkjenner foreløpig notat, med endringer som framkommer i møtet. 


 
2. På grunnlag av tilbakemeldinger utarbeider fakultetsledelsen høringsuttalelse som 


sendes på sirkulasjon til fakultetsstyrets medlemmer for vedtak. 
 
 
  


Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


 
 
 
 
 
 
27.1.2015 
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NOTAT. 


 


Fra Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Til Rektor ved UiB 


 


Vedrørende utredning av mulig fusjon mellom UiB og HiB.  


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet har vurdert fakultetets syn på en fusjonsutredning. Vi mener at 
en slik fusjon vil kunne fremme kvalitet i forskning, utdanning og innovasjon ved begge institusjoner. 
Høyskolen i Bergen er ulik UiB i både størrelse og fagsammensetning. De viktigste fagene ved 
Høyskolen er helsefag, ingeniørfag og pedagogiske fag. Alle disse fagområdene er sentrale også for 
UiB, og i årene framover blir disse fagfeltene viktige, særlig med tanke på samfunnets 
utdanningsbehov, men også når det gjelder innovasjon og forskning. HiB er på svært mange måter 
komplementært til UiB og dekker fagfelt som samfunnet etterspør, særlig profesjonsfag. 
Internasjonal forskning på fusjoner mellom universiteter peker på at fusjoner mellom 
komplementære institusjoner av ulik størrelse blir mest vellykket. Faglig samarbeid har allerede ført 
til samarbeid mellom helsefagene på de to institusjonene, og tilsvarende for teknologifag. 
Lærerutdanningen endres, og her vil et samarbeid mellom institusjonene kunne utvikles, noe 
helsefagene også kan dra nytte av når helseutdanningene nå er i endring både hos oss og 
internasjonalt. Dette vil også gjelde spesialistutdanningene, samt etterutdanning.  


Høyskolen i Bergen sin styrke er profesjonsutdanninger og videre- og etterutdanning, det siste i tett 
dialog med arbeidslivet, og UiB vil kunne dra nytte av dette i sin videreutvikling av fag. HiB har også 
sin styrke i praksisnær forskning og innovasjon, og samhandling med samfunnet rundt. UiB sin styrke 
er grunnforskning og Masterutdanninger inkludert lange profesjonsutdanninger, mens vi er svakere 
på innovasjon og tett dialog med arbeidslivet. Manglende tilslag for UiB ved siste SFI prosess drar i 
samme retning.  


Det medisinsk-odontologiske fakultet har mange lange helseutdanninger, inkludert medisin, 
odontologi, farmasi, ernæring, men også Mastergrader som bygger på høyskolenes korte 
bachelorutdanninger, slik som sykepleie, fysioterapi, radiografi og bioingeniørfag (og tannpleie ved 
UiB). Institusjonene er altså komplementære og vil kunne profitere på enda tettere samarbeid og 
sam-undervisning enn det vi har i dag. I dag tar mange av HiB sine helseprofesjonsansatte sin PhD 
grad ved UiB. Vi ønsker at UiB utreder en enda tettere samhandling om alle helseutdanninger. Vi ser 
det som gunstig å tenke sammenhengende gjennom alle utdanningsløp for helsepersonell som skal 
samhandle sømløst rundt pasienter når de kommer ut i yrkeslivet. Vi har i dag et samarbeid med HiB 
rundt tverrprofesjonell læring, der studentene trenes på sykehjem i tverrfaglige problemstillinger. 
Tilbudet ønskes utvidet til også å gjelde studenter fra Psykologisk fakultet og Juridisk fakultet.  


Når det gjelder forskning er det medisinsk-odontologiske fakultet bredt forankret, fra ren 
basalforskning via klinisk forskning og over på felt som grenser over mot samfunnsfagene, psykologi 







og etikk/filosofi. Vi er et forskningstungt fakultet med bl.a. to Sentre for fremragende forskning og et 
ERC advanced grant. Vi har en bred grenseflate mot arbeidslivet, der en høy andel av våre 
vitenskapelige ansatte har hoved- eller bistilling ved sykehus, i kommuner eller annen forvaltning. Vi 
har også et relativt stort antall ansatte ved sykehusene i Stavanger, Haugesund og Førde. Også 
ansatte i bistilling yter en betydelig forskningsinnsats, både når det gjelder publikasjoner og PhD 
veiledning. Høyskolen i Bergen har en mer differensiert forskningsinnsats, der vitenskapelig ansatte 
må publisere for å få forskningstid. Hvordan man kan håndtere vitenskapelig ansatte med særlig 
ansvar for forskning, eller motsatt med særlig ansvar for undervisning, er noe vi ønsker å kunne se 
nærmere på, og hvor Høyskolene har en annen modell enn universitetene. Når det gjelder 
forskningsprofil, har HiB en profil med fokus på praksis-nær forskning. Denne forskningsaktiviteten vil 
være komplementær til forskning som i dag drives ved vårt fakultet, og samlet vil man her kunne 
utvikle forskning innen helsefeltet som vil være av stor interesse for arbeidslivet, særlig på sykehus 
og i kommunene. Studentene våre har gitt god tilbakemelding på praksis som også omfatter andre 
helseprofesjoner, både andre utdanningsløp ved eget fakultet, men også på tvers av institusjonene. 
KD har nylig gitt UHR i oppdrag å se på felles innhold på tvers av helseutdanninger, og også på 
tverrprofesjonell læring. En tettere samordning med de tradisjonelle høyskoleutdanningene vil derfor 
måtte komme i de nærmeste årene.  


Vi har ikke vurdert fakultetsstruktur i en eventuell fusjon. Det er for tidlig å ta stilling til med det 
faktagrunnlaget vi har fått. Det er også mulig at å samle alle helseprofesjonene i ett fakultet vil 
utgjøre en for stor enhet, MOF er allerede i dag det største fakultetet ved UiB målt i grunnbudsjett 
(2015). Dette er ikke til hinder for å utrede hvilke konstellasjoner som vil kunne gi størst gevinst.  


Vi har heller ikke vurdert eventuelle fusjoner med andre institusjoner på Vestlandet, men ser også, 
særlig i lys av prosesser som går i andre deler av Norge, at større samarbeidskonstellasjoner også kan 
åpne for faglige og andre gevinster for både UiB og for regionen samlet. Vi observerer bl.a. 
prosessene rundt NTNU hvor en sterk enhetlig institusjon i Bergen og på Vestlandet oppfattes som 
en betydelig konkurrent til NTNU’s ambisjoner.  


Samlet mener Det medisinsk-odontologiske fakultet at det ligger et stort potensial i en mulig fusjon 
med Høgskolen i Bergen både med tanke på å kunne videreutvikle kvalitet i forskning, utdanning og 
innovasjon. På bakgrunn av dette er det vår oppfatning at UiB bør utrede fusjon med Høgskolen i 
Bergen. I denne prosessen er det også viktig at UiB sine samarbeidsrelasjoner med andre 
institusjoner på Vestlandet vurderes. 





		Vedlegg 1 - Rapport fra dekanene til rektorene ved UiB og HiB

		Vedlegg 2 - Invitasjon fra rektorene ved UiB og HiB om utarbeiding av planer

		Vedlegg 3 - Innspill fra MOF til UiB for UiB-styresak 27-15 - møte 11.08.15

		Vedlegg 3a) - Notat vedr. utredning av mulig fusjon mellom UiB og HiB

		Vedlegg 3b) - Innspill fra Studentutvalget ved MOF (MOSU)
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Sak nr.:  2015/8912  Møte: 18.11.2015 


 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE (SØKNADSRUNDE 2015) I 
FAGOMRÅDET BIOMEDISIN (ANATOMI OG CELLEBIOLOGI) – OPPNEVNING 
AV KOMITE 
 
Innen fristen 15. september 2015 søkte førsteamanuensis Martha Chekenya Enger 
om opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet biomedisin (anatomi og 
cellebiologi). 
 
Institutt for biomedisin foreslår følgende sakkyndige komité til å vurdere søkerens 
professorkompetanse:  
 
Kathrine Skarstein, Professor ved Universitetet i Bergen (leder) 
Svend Davanger, Professor ved Universitetet i Oslo 
Øystein Fodstad, Professor emeritus ved Universitetet i Oslo 
 
Alle tre er forespurte og har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget.  
 
Forslag til vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor 
Kathrine Skarstein (leder), professor Svend Davanger, og professor emeritus 
Øystein Fodstad som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Martha 
Chekenya Enger for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet biomedisin 
(anatomi og cellebiologi).  
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
                                                                             Gerd Johannessen 
                                                                             seksjonssjef personal 
 
 
 
03.11.2015 /JUH  
 
 
Vedlegg:  
1. Forslag til komite fra Institutt for biomedisin av 27.10.2015 
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Martha Chekenya Enger 
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Julie Hansen


From: Rolf K. Reed
Sent: 27. oktober 2015 19:22
To: Julie Hansen
Cc: Oddveig Åsheim
Subject: SV: Forslag til komite - opprykk Martha Enger


Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged


Hei, 
Da har vi følgende komite: 
Professor Kathrins Skarstein på K1, UiB som leder 
kathrine.skarstein@uib.no 
  
Professor Svend Davanger, Universitetet i Oslo  
svend.davanger@medisin.uio.no 
http://www.med.uio.no/imb/personer/vit/svendda/ 
  
Professor emeritus Øystein Fodstad, Universitetet i Oslo 
Oystein.Fodstad@rr-research.no 
http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/fodstad/index.html 
  
Hilsen Rolf 
  


Fra: Julie Hansen 
Sendt: 18. september 2015 08:44 
Til: Rolf K. Reed; Oddveig Åsheim 
Emne: Forslag til komite - opprykk Martha Enger 


Hei, ber om forslag til komite for personlig opprykk til professor etter kompetanse for Martha Enger.  
  


 


 


Julie Hansen  
Personalkonsulent 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Institutt for biomedisin  
Universitetet i Bergen 
www.uib.no 
Tlf: +47 55 58 64 20 


 


  
  
  
  
  
  
  







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


OVERSENDELSE AV SØKNAD OM


PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE VED UiB
Jfr forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Søknadsfrist: Søknad må være mottatt på fakultetet 15. september


Opplysninger om søker (fylles ut av søker selv):


Søkers etternavn: Fornavn: Fødselsdato:


Søkers stilling:


Søkers høyeste utdanning/grad/institusjon:


Søkers spesialitet m. h. t. fordypning:


Ja Nei


Har søker p.t. til vurdering søknad på utlyst professorstilling?


Hvis ja, oppgi hvilke(n) institusjon(er):


Ja Nei


Har søker sendt inn søknad om opprykk til professor eller vært vurdert 


for professorkompetanse i løpet av de siste to år før søknadsfristen? 


Hvis ja, oppgi institusjon(er) og fagområde(r):


Oppgi søknadsfrist(er):


Fylles ut av instituttet:


Institutt:


Kontaktinformasjon ved instituttet: Kontaktperson, postadresse, tlf nr og e-postadresse:


Søkers fagområde iflg tilsetting:


Når ble det evt sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområde/spesialitet?


Skjema oppdatert november 2011







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


ERKLÆRING FRA BEDØMMELSESKOMITEEN
Sett kryss her


Komiteen avgir enstemmig kompetanse-erklæring


Søker bedømt kompetent for opprykk


Annet utfall av bedømmingen –


Søker er ikke er erklært kompetent for opprykk


________________________________


Sted og dato


________________________________


Underskrift


Vedlegg til søknadsskjemaet:


1. søknad


2. cv


3. publikasjonsliste og publikasjoner, jfr retningslinjene: 


    http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html


Skjema oppdatert november 2011





		Vedlegg 1 - Forslag til komité fra IBM av 27.10.2015

		Vedlegg 2 - Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Martha Chekenya Enger



		Søkers etternavnRow1: Chekenya Enger

		FornavnRow1: Martha

		FødselsdatoRow1: 03.10.1969

		Søkers stillingRow1: Førsteamanuensis

		Søkers høyeste utdanninggradinstitusjonRow1: PhD og Dr Philos / University of London/University of Bergen

		Søkers spesialitet m h t fordypningRow1: Anatomy Musculoskeletal  system (biomedisin)

		Hvis ja oppgi hvilken institusjoner: 

		Hvis ja oppgi institusjoner og fagområder: 

		Oppgi søknadsfrister: 

		Fylles ut av instituttet: 

		Kontaktinformasjon ved instituttet Kontaktperson postadresse tlf nr og epostadresse: Rolf K. Reed, postboks 7804, 5020 Bergen. Tlf: 55586381 Email: Rolf.Reed@uib.no

		Søkers fagområde iflg tilsetting: Anatomi og cellebiologi

		Når ble det evt sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområdespesialitet: 28.09.2013, søknadsfrist 26.10.2013 (biokjemi og molekylærbiologi)

		Check Box116: Off

		Check Box117: Yes

		Check Box118: Off

		Check Box119: Yes

		Sted og dato: 

		Check Box113: Off

		Check Box115: Off
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 97/15 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 18.11.2015 


 
 
 


 
RUTINER FOR VURDERING OG AVGJØRELSE AV HABILITETSSPØRSMÅL I 
FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  


 


Grunnlagsdokumenter i saken: 
 


a) Regler om habilitet, jf. forvaltningsloven (fvl) §§ 6-10 


  


Bakgrunn 


Medlemmer av fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er omfattet 
av habilitetsbestemmelsene i forvaltningslovens kapittel II «Om ugildhet».  
 
At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som 
er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold 
foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i 
behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. “Habil“ vil si at vedkommende 
ikke er i en slik situasjon. 
 
Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, 
eller som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle 
eller avgjøre vedkommende sak: For det første kan det være fare for at 
vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at folk har 
tillit til at styremedlemmene opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglene 
til å beskytte medlemmer av fakultetsstyret mot utilbørlig press utenfra. 
 
Reglene om habilitet har sammenheng med prinsippet om at det ikke må tas 
utenforliggende hensyn. Habilitetskravet gjelder ikke bare de styremedlemmene som 
skal treffe avgjørelse i en sak, men også for den eller de ansatte ved fakultetet som 
skal utrede eller forberede saken.  
Et styremedlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham/henne 
inhabil, jf. forvaltningsloven § 8, 3. ledd. 
 
Definisjon 
I disse bestemmelsene menes med part en person som avgjørelse retter seg mot 
eller som saken ellers direkte gjelder, jf. forvaltningslovens § 2 e. I for eksempel 
tilsettings- og opprykkssaker er søkerne parter i saken. 



http://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6

http://lovdata.no/lov/1967-02-10/§6
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Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet:  
 
Automatisk inhabilitet 
Medlemmer av fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er i alle 
tilfeller inhabil til å treffe avgjørelse i en sak 


a) når han eller hun er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nært som søsken 


b) når han eller hun er eller har vært gift eller partner med eller er forlovet med, 
eller er samboer med, eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part 


c) når han eller hun er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært 
verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte 


d) når han eller hun er, eller for mindre enn 5 år siden har vært, veileder for en 
part med sikte på doktorgrad 


 
Inhabilitet etter skjønn 
Et medlem av fakultetsstyret er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, 
eller treffe avgjørelse i en sak når det foreligger særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. 
 
Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 
innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham eller henne selv eller noen som han 
eller hun har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 
inhabilitetsinnsigelser er reist av en part. 
 
Generelt om habilitetsvurdering 
Ved vurdering av habilitetsforhold vil det alltid være behov for å bruke skjønn. Ved 
vurdering av habilitet må følgende overordnede spørsmål stilles: 


 Er det noen forhold i saken som kan svekke, eller kan antas å svekke, 
vedkommendes profesjonelle dømmekraft? 


 Er det noen forhold i saken som en kan ha grunn til å tro er egnet til å svekke 
den allmenne tilliten til en beslutning dersom vedkommende deltar? 


Det skal legges vekt på personlig fordel, tap eller ulempe som følge av utfallet av 
saken. 
 
Nedenfor er det satt opp en oversikt over hvilke forhold som bør vurderes når man 
skal avgjøre om en person er inhabil. 
 
Automatisk inhabilitet 
Se bestemmelsene om automatisk inhabilitet ovenfor. 
 
Nær personlig/faglig tilknytning 
Nært personlig vennskap (det må være mer enn bare bekjentskap) med en person 
som er part i saken, vil normalt resultere i inhabilitet i forhold til denne parten. Den 
som har, har hatt eller har konkrete planer om et nært faglig samarbeid, herunder 
samforfatterskap, med en person som er part i saken, vil kunne bli inhabil i forhold til 
denne parten. Både omfang og nærhet i tid er elementer i vurderingen av nærhet 
knyttet til samarbeid/samforfatterskap (se mer om dette under punktet ”Nærmere om 
vurdering av inhabilitet etter skjønn” nedenfor). 
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Mulighet for personlig vinning/tap/ulempe 
For å bli inhabil skal man selv, eller noen man har et nært forhold til (punkt b), ha 
noen grad av personlig interesse av utfallet av en sak. Den personlige interessen kan 
være av faglig art. Man kan ha en egeninteresse av at ens fagmiljø blir styrket ved å 
få tilsatt den man ønsker. 
 
Andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til en beslutning dersom 
vedkommende deltar 
Er det noen forhold som kan svekke, eller kan antas å svekke den profesjonelle 
dømmekraften, sett utenfra, for eksempel knyttet til kravet om forsvarlig 
saksbehandling, likebehandling eller saklighet?  
 
Kontrollspørsmålet må være: Hvordan tar dette seg ut utenfra?  
Det må være en vurdering som bygger på mer enn løse antagelser og spekulasjoner. 
Man må vurdere det slik at det er overveiende sannsynlig at noen vil kunne reise 
spørsmål ved en persons upartiskhet, og at dette vil svekke tilliten til den aktuelle 
beslutningen. 
 
Det er viktig at alle aktuelle momenter vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvis flere 
momenter gjør seg gjeldende samtidig, kan det lettere føre til inhabilitet. 
 
Nærmere om vurdering av inhabilitet etter skjønn 
Når det ikke foreligger automatisk inhabilitet, er det viktig å vurdere inhabilitet ut fra 
reglene om skjønn. Det er ulike faktorer som må vurderes under denne kategorien. 
Vurderingstemaene er om det foreligger mulighet for vinning, tap eller ulempe eller 
om det er andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til en beslutning 
dersom vedkommende deltar i saksbehandlingen. 
 
Typiske situasjoner som er aktuelle i f.eks. tilsettingssaker/opprykkssaker:  
Den som har, har hatt eller har konkrete planer om et nært faglig samarbeid, 
herunder samforfatterskap, med en person som er part i saken, vil kunne bli inhabil i 
forhold til saken.  
 
Ved mulig inhabilitet som følge av samforfatterskap, deltakelse i faglige nettverk o.l. 
må det vurderes hva de konkrete samarbeidsrelasjonene faktisk innebærer. Det må 
tas stilling til om samarbeidets art, graden av nærhet og samarbeid, og eventuell 
avstand i tid er av en slik karakter at det kan føre til inhabilitet. Det ligger i sakens 
natur at samarbeid er dynamisk og at det er mange ulike typer relasjoner. Det er 
følgelig vanskelig å gi generelle regler for det skjønn som skal utøves. 
Hovedspørsmålet blir om det kan sies å være et aktivt, faglig samarbeid av nyere 
dato. 
 
Følgende kan være retningsgivende for det skjønn som må utøves når habilitet skal 
vurderes: 
 


a) Pågående nært samarbeid fører til inhabilitet. 
 


b) Samforfatterskap vurderes i utgangspunktet på samme måte som annet nært 
faglig samarbeid. Et stort antall bidragsytere til publikasjonen, og rollen 
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vedkommende har hatt, kan endre dette, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Generelt kan en si at jo færre medforfattere det er, jo større er muligheten for 
at inhabilitet kan inntreffe, men mange medforfattere er heller ikke 
uproblematisk uten videre. 
 


c) Som arbeidsregel vurderes samforfatterskap eller samarbeid siste 5 år å føre 
til inhabilitet, med det forbehold som nevnt i forrige punkt. 
 


d) Publisering av ulike bidrag innenfor rammen av samme publikasjon eller 
samarbeid mer enn 5 år tilbake fører normalt ikke til inhabilitet, med mindre 
det er en allmenn oppfatning at det tidligere samarbeidet har skapt en varig, 
nær relasjon (faglig og/eller personlig). Her må det brukes skjønn. 
 
En person som har vært veileder for en part med sikte på doktorgrad for mer 
enn fem år siden må vurdere sin habilitet i forhold til pkt. d. Det samme gjelder 
for den som er, eller har vært, veileder for en part med sikte på andre 
eksamener enn ph.d.-graden. 


 
 
Rutiner for vurdering og avgjørelse av habilitet i fakultetsstyresaker ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet 
 
På grunnlag av ovennevnte redegjørelse, foreslås følgende rutiner for vurdering og 
avgjørelse av habilitet i styresaker ved fakultetet:  
 


1. Ved mottak av styresakene skal hvert fakultetsstyremedlem vurdere om det i 
noen av sakene er forhold som gjør at vedkommende medlem er inhabil, i 
henhold til habilitetskravene om automatisk inhabilitet og inhabilitet etter 
skjønn.  
 


2. Dersom det er forhold som seg gjør at man er inhabil i én eller flere saker, 
melder vedkommende medlem fra til styresekretær/fakultetsdirektør uten 
opphold, slik at vara innkalles til møtet for å delta i avgjørelsen.  
 


3. I tilknytning til hvert fakultetsstyremøte, skal det være et fast punkt på 
dagsorden der forhold av betydning for medlemmenes habilitet blir reist. 
Eventuelle spørsmål om habilitet protokolleres. 
 


4. Avgjørelsen treffes av fakultetsstyret selv, uten at vedkommende medlem 
deltar i avgjørelsen. Dersom det i én og samme sak oppstår spørsmål om 
ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin 
egen eller et annet medlems habilitet, med mindre styret ellers ikke er 
vedtaksført i spørsmålet. I så tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.  
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Forslag til vedtak 


Fakultetsstyret slutter seg til ovennevnte rutiner for behandling av habilitetsspørsmål 
fakultetsstyresaker.  
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  


  


  Marianne Bø Larsen  
seksjonsleder rekruttering 


03.11.2015 /RAHO  
 
 








 


UNIVERSITETET I BERGEN 


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


Sak nr. 15/280  Møte: 18.11.2015 


 
 
 
 


II  Fullmaktssaker: 
 


A) Tilsettingsråd  
 


B) Dr. grader 
 


 
 
 


11.11.2015/raho 
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 15. november 2015 


 
Sak 117/15  
Tilsetjing – professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (barnepsykiatri) 
ved Klinisk institutt 1 
 
2014/9839 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 129/15  
Tilsetting uten utlysning – forsker (20 %) i 2,5 år ved Klinisk institutt 1, eksternt 
finansiert   
 
2015/10177 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 130/15  
Reduksjon av stipendiatstilling fra 100 % til 50 % ved Klinisk institutt 1 
 
2015/10486 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 


Sak 133/15  
Tilsetjing – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 


2015/7232 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 134/15  
Utlysning – forsker (10 % bistilling) (seniorforsker) i 2,5 år ved CCBIO, Klinisk institutt 
1 
 
2015/10820 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
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10 % midlertidig bistilling som forsker (seniorforsker) til og med 30. juni 2018 ved 
CCBIO, Klinisk institutt 1. 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 1. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis 
    ved utlysning. 


 
 
Sak 135/15  
Utlysning – forsker (uten ph.d.-grad) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2015/11068 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
    100 % midlertidig stilling som forsker for en periode på 1 år, fra 1.1.2016 - 
    31.12.2016. 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 Institutt for biomedisin. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 
    utlysning. 


 
Sak 136/15  
Utlysning – forsker (100 %) i 1,5 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/11067 
 
Vedtak: 


1.Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
100 % midlertidig stilling som forsker for en periode på 1 år, fra 1.1.2016 - 
31.7.2017. 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 Institutt for biomedisin. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 
    utlysning. 


 
 
Sak 137/15  
Utlysning – forsker (10 % bistilling) (seniorforsker) ved CCBIO, Klinisk institutt 1 
 
2015/11071 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 10 % 
midlertidig bistilling som forsker (seniorforsker) til og med 30. juni 2018 ved SFF 
Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), Klinisk institutt 1.  


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 1. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 


utlysning. 
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Sak 138/15  
Utlysning - forsker (100 %) i 3 år og 3 måneder ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse, eksternt finansiert 
 
2015/11132 
 
Vedtatt:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (100 %) i en periode på tre (3) år 
og tre (3) måneder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 
internasjonal helse.  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av European Unions Horizon 2020 Research and 
Innovation programme. 


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


utlysning.  
 


 
 
Sak 139/15  
Tilsetting – postdoktor (100 %) ved CISMAC/GLOBVAC i 4 år ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/11566 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 140/15   
Utlysing – postdoktor (75 %) i 4 år ved CISMAC, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/9912 


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


som postdoktor (75 %) i ein periode på fire (4) år, ved Centre for Intervention Science 
in Maternal and Child Health (CISMAC), Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Stillinga er knytt til prosjektet «Randomisert klyngestudie på 
effekten av eit program for å styrke jenters posisjon på tidleg svangerskap, ekteskap 
og skulefråfall blant tenåringsjenter i rurale Zambia», finansiert av UiB. Stillinga vil bli 
kombinert med ei 25 % stilling ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) med arbeidsplass 
ved CMI. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
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Sak 141/15  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2  (BFS)


2015/2725 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


Sak 142/15  
Utlysning – stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 


2015/11136 


Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 %


midlertidig stilling som stipendiat for en periode på 3 år. Stillingen er finansiert av
EU prosjektet, Univax, og er ved Influensasenteret.


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 143/15  
Tilsetjing – stipendiat (100 %) i celle- og molekylærbiologi i 3 år ved Klinisk institutt 1, 
eksternt finansiert 


2015/7047 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


Sak 144/15  
Utlysning – forsker (100 %) i 1 år og 10 måneder ved K.G. Jebsen senter for forsking 
på nevropsykiatriske lidelser, Institutt for biomedisin, eksternt finansiert  


2015/7047 


Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 %


stilling som forsker fra 14.02.2016 til 31.12.2017 ved Institutt for biomedisin. Stillingen er 
knyttet til K.G.Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser og er finansiert av 
Stiftelsen K.G. Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser.  


2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.
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Sak 147/15  
Utlysning - universitetslektor (20 %) i biomedisin i 4 år ved Institutt for biomedisin  
 
2015/12024 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for den midlertidige stillingen som universitetslektor (20 
%) i biomedisin ved Institutt for biomedisin. En forutsetter at Institutt for biomedisin 
har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2015 - per 3. november 2015
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


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


10 Bjørlykke Yngvild K2 Helge Ræder Marc Vaudel
11 Bjørnestad Anders Øglænd K1 Guido Alves Jan Petter Larsen
12 Blytt Kjersti Marie IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn
13 Bruserud Øyvind K2 Eystein Sverre Husebye Anette Susanne Bøe Wolff, Bergithe Oftedal
14 Chen Ying K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik
15 Dillekås Hanna K2 Oddbjørn Straume Svein A. Jensen, Olav Mella
16 Dyrhovden Gro Sævik K1 Øystein Gøthesen Ove Furnes, Geir Hallan, Anne Marie Fenstad
17 Eide Kristiane Tislevoll IGS Kristine Bærøe Nils-Halvdan Morken
18 Eigenmann Miro IBM Helge Wiig Fronton Ludivine, Sherri Dudal
19 Eikrem Øystein Solberg K1 Hans-Peter Marti Trude Skogstrand
20 Ellingsen Christian Lycke IGS Stein Emil Vollset G. Cecilie Alfsen, Marta Ebbing
21 Elsebahy Ahmad Rashad IKO Kamal Mustafa Kristin Syverud
22 Fauske Kristin Røen IBM Lise Madsen (NIFES) Bjørn Liaset, Livar Frøyland
23 Forsmo Håvard Mjørud K1 Frank Pfeffer Christian Eriksen
24 Gao Jie K2 Per Magne Ueland Ottar Nygård,
25 Giil Lasse Melvær K2 Jan Erik Nordrehaug Dag Årsland, Einar K. Kristoffersen, Christian A. Vedeler
26 Gjerde Priyanthi Borgen K2 Vidar Martin Steen Ingrid Melle, Erik Johnsen, Silje Skrede
27 Gras Navarro Andrea IBM Martha Enger Einar Klæboe Kristoffersen
28 Grytten Elise K2 Gunnar Mellgren Simon Dankel, Espen Rostrup
29 Grønseth Heidi K1 Sabine Leh Hans Peter Marti
30 Haanshuus Christel Gill K2 Stein Christian Mohn Kristine Mørch, Nina Langeland
31 Halland Hilde K2 Eva Gerdts Knut Matre, Mai Tone Lønnebakken
32 Hasan Md Mahdi IBM Rolf Bjerkvig Lars Prestegarden
33 Hernæs Ulrikke Johanne IGS Bjarne Robberstad Kamija Phiri
34 Hoel Ida Marie IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland, Harald Wiker
35 Hustoft Merethe IGS Øystein Hetlevik Sturla Gjesdal, Eva Biringer
36 Jacobsen Cecilie Osman K1 Elisabeth Farbu Kolbjørn Brønnick, Robert Zivadinov, Turi O. Dalaker
37 Jonsson Maria Karolina K2 Espen Haavardsholm Bjørg Tilde Fevang, Siri Lillegraven







38 Kampata Linda Milimo IGS Ingvild F. Sandøy Knut Martin Fylkesnes
39 Karlsen Tom K1 Hans Jørgen Aarstad John-Helge Heimdal
40 Keny Aggrey IGS Martin Were Thorkild Tylleskär
41 Kibira Simon Peter IGS Ingvild F. Sandøy Daniel Marguerite, Frederick Makumbi, Lynn Atuyambe
42 Kristiansen Hege K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Trond Markestad


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


44 Kristoffersen Per Martin K1 Ansgar Espeland Nils Vetti
45 Kvalheim Siri Flagestad IKO Gunhild Strand Illeana Mihaela Martinussen
46 Lie Maria Kolnes IBM James Lorens Lars A. Akslen
47 Lindquist Carine K2 Bodil Bjørndal Espen Rostrup, Rolf K. Berge
48 Litleskare Sverre IGS Guri Rørtveit Knut-Arne Wensaas
49 Ljøkjel Borghild K1 Hans Jørgen Aarstad Lars Helgeland, Stein Lybak
50 Ludvigsen Trine K1 Jonas Fevang Kjell Matre
51 Lysne Vegard K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland, Jutta Dierkes, Elin Strand
52 Mugisha Alice IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
53 Nakazwe Chola IGS Knut Fylkesnes Ingvild F. Sandøy
54 Normand Camilla Jacqueline HanK2 Kenneth Dickstein Nigussie Bogale
55 Omar Hikmat K1 Laurence Bindoff Charalampos Tzoulis
56 Onarheim Kristine Husøy IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim, Karen Marie Moland, Mitike Molla Sisay
57 Persson Andreas K1 Jonas Fevang Jan-Erik Giertsen, Lars Engebretsen
58 Raasakka Arne IBM Petri Kursula Anne Baumann
59 Risøy Aslaug Johanne IGS Una Ørvim Sølvik Reidun Lisbet Kjome, Sverre Sandberg
60 Sandtorv Lisbeth Beate K1 Irene Elgen Siren Haugland
61 Sanou Anselme Simeo IGS Thorkild Tylleskär Abdoulaye Hama, Esperance Kashala-Abotnes
62 Schriwer Christian IKO Marit Øilo Nils Roar Gjerdet, Harald Gjengedal
63 Schwarzlmüller Thomas K1 Charalampos Tzoulis Martin Biermann
64 Sembajwe Lawrence Fred IBM Marion Kusche-Gullberg Donald Gullberg
65 Shanka Tarekegn Solomon IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Shumbullo, Wakgari Amente
66 Simangwa Lutango Daniel IKO Ann-Katrin Gerd Johansson Anne Nordrehaug Åstrøm
67 Sirnes Eivind K1 Stein Magnus Aukland Irene Elgen, Hilde Gundersen, Silja Torvik Griffiths
68 Skaar Elisabeth K2 Margrethe Achaufel Anette Hylen Ranhoff, Jan Erik Nordrehaug
69 Solberg Carl Tollef IGS Ole Frithjof Norheim Espen Gamlund, Olav Gjelsvik
70 Solberg Silje Michelsen K2 Yenan Bryceson Silke Appel, Lene Frøyen Sandvik
71 Solheim Anne Marit K1 Åse Mygland Unn Ljøstad
72 Sriskandarajah Sanjeevan K1 Rune Bjørneklett Steinar Skrede, Knut Aasarød, Leif Bostad
73 Stigen Endre K2 Emmet McCormack Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja
74 Stormark Kjartan K1 Hartwig Kørner Jon Arne Søreide, Kjetil Søreide
75 Sørbye Linn Marie IGS Nils-Halvdan Morken Kari Klungsøyr, Rolv Skjærven







76 Terum Toril Marie K1 Ingelin Testad Arvid Rongve, John Roger Andersen
77 Tongun Justin Bruno IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine
78 Tvedt Tor Henrik A. K2 Øystein Bruserud Annette Katharina Brenner
79 Tveiten Øystein Vesterli K1 Morten Lund-Johansen Rupavathana Mahesparan
80 Ueland Hans Olav K1 Eyvind Rødahl Svein A. Hønsi Jensen, Olav Henrik Haugen
81 Venkateswaran Mahima IGS Frederik Frøen Ole F. Norheim 
82 Vildmyren Iselin Thowsen K1 Oddrun A. Gudbrandsen Alfred Halstensen
83 Waløen Kai Imoda IBM Jan Haavik Aurora Martinez
84 Wæhle Hilde Valen K2 Stig Harthug Ingrid Smith, Astrid Gynnild, Arvid Steinar Haugen
85 Ytre-Hauge Sigmund K1 Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 8
K1 25
K2 21
IGS 26
IKO 5
Sum 85







Avholdte disputaser 2015 - per 3. november 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 Adriansen Kristin A. Kavli IGS Aina Schiøtz Kari Martinsen 12.06.2015 x
3 PHDMD Bakken Marit Stordal IGS Sabine Ruths Anette Hylen Ranhoff, Lars B. Engesæter 30.09.2015 x
4 PHDMD Balla Yaya Yaliso IGS Bernt Lindtjørn Ole F. Norheim 26.06.2015 x
5 PHDMD Berg Åse K2 Nina Langeland Pål Aukrust 23.09.2015 x
6 PHDMD Berget Ellen K1 Olav Karsten Vintermy  Anders Molven, Lars Helgelan 27.05.2015 x
7 PHDMD Bjørgaas Hanne Marit K1 Irene Elgen Mari Hysing 12.06.2015 x
8 PHDMD Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein Husebye, Eirik Bratland 13.03.2015 x
9 PHDMD Bleskestad Inger Hjørdis K1 Lasse Gøransson Harald Bergrem 22.01.2015 x


10 PHDMD Brønstad Ingeborg K2 Eystein S. Husebye Susanne Bøe Wolff, Kristian Løvås 26.03.2015 x
11 PHDMD Burman Robert Anders IGS Steinar Hunskår Erik Zakariassen 12.06.2015 x
12 PHDMD Clemm Hege Synnøve H. K2 Thomas Halvorsen Trond Markestad, Ola Drange Røksund 28.08.2015 x
13 PHDMD Dahl Bente IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit 20.03.2015 x
14 PHDMD De Bortoli Alessandro K2 Jian Chen Ole-Jørgen Ohm 30.01.2015 x
15 PHDMD Dybvik Eva K1 Stein Atle Lie Ove Furnes (m), Sophie D. Fosså (m) 18.09.2015 x
16 PHDMD Ekra Else Marie IGS Eva Gjengedal Tora Korsvold, Gunnhild Blåka 17.04.2015 x


17 PHDMD Ellingsen Sidsel IGS Herdis Alvsvåg
Åsa Roxberg, Jan Henrik Rosland, Kjell 
Kristoffersen 21.05.2015 x


18 PHDMD Espedal Heidi IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic 23.04.2015 x
19 PHDMD Fatima Razia Kaniz IGS Sven G. Hinderaker Amal Bassili 16.10.2015 x
20 PHDMD Fernandes Carla Duarte K2 Stephanie Le Hellard Vidar M. Steen 05.03.2015 x
21 PHDMD Fjetland Lars K1 Martin Kurz Jan Petter Larsen, Sumit Roy   08.05.2015 x
22 PHDMD Flatebø Rigmor Siri IKO Knut Leknes Nils Roar Gjerdet, Anne C. Johannessen 28.10.2015
23 PHDMD Frei Dominik IBM Jaakko Saraste Tanja Kögel, Rein Åsland 30.01.2015 x


24 PHDMD Frisk Bente K2 Einar Thorsen
Liv Inger Strand, Jon Hardie, Rolf Moe-
Nilssen, Birgitte Espehaug 26.05.2015 x


25 PHDMD Førsvoll Josten Andersen K2 Knut Øymar Einar K. Kritoffersen 11.09.2015 x
26 PHDMD Grindheim Ann Kari IBM Jaakko Saraste Anni Vedeler 25.09.2015 x


27 PHDMD Haasz Judit K1 Lars Thomassen
Arvid Lundervold, Astri Lundervold, Karsten 
Specht 08.06.2015 x


28 PHDMD Harboe Knut K1 Kari Indrekvam Nils Roar Gjerdet, Kjetil Søreide 20.08.2015 x







29 PHDMD Hofstad Håkon IGS Jan Sture Skouen Halvor Næss 02.11.2015
30 PHDMD Hole Lisa Drange K2 Jan Schjøtt Terje H. Larsen 13.03.2015 x
31 PHDMD Homedahl Nils Henrik K2 Jon A. Hardie Ove Fondenes, Ivar Ellingsen, Vidar Søyseth 28.10.2015
32 PHDMD Iden Kristina Riis IGS Sabine Ruths  Stefan Hjørleifsson, Knut Engedal 29.04.2015 x
33 PHDMD Igland Jannicke IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset , Ottar K. Nygård 18.02.2015 x
34 PHDMD Inderhaug Eivind K1 Eirik Solheim Allan Larsen, Torbjørn Strand 09.10.2015 x
35 PHDMD Jahnsen Jan Anker K2 Staffan Uhlén 06.03.2015 x
37 PHDMD Jepsen Randi Julie IGS Gerd Karin Natvig Jan Roger Andersen 15.04.2015 x
38 PHDMD Johnsen Svein Joar Auglænd K2 Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson 09.01.2015 x
39 PHDMD Koro Sara Catalin K2 Piotr Mydel Roland Jonsson 26.06.2015 x
40 PHDMD Kvistad Christoper Elnan K1 Halvor Næss Lars Thomassen 20.02.2015 x
41 PHDMD Lauvsnes Maria Boge K2 Roald Omdal 18.06.2015 x
42 PHDMD Lindner Thomas Werner K1 Eldar Søreide Hans Morten Lossius, Odd Bjarte Nilsen 26.03.2015 x


43 PHDMD Litlekalsøy Jorunn K1 Ole Didrik Lærum
Jens Høstmark (m), August Bakke (M), 
Daniela Elena Costea (m) 18.09.2015 x


44 PHDMD Løkeland Mette K2 Line Bjørge Ole-Erik Iversen 17.04.2015 x
45 PHDMD Mahande Michael Johnson IGS Rolv Terje Lie Anne Kjersti Dalveit, Rachel Manongi 19.02.2015 x
46 PHDMD Markhus Maria Wik IBM Marian K. Malde Ingvild E. Graff, Livar Frøyland 18.03.2015 x
47 PHDMD Mazzawi Tarek Ramzi Elia K1 Magdy El-Sahy Trygve Hausken, Dorsi Gundersen 28.08.2015 x
48 PHDMD Moe Kyaw IBM Paivi Kettunen Keijo Luukko 15.06.2015 x
49 PHDMD Myrtveit Solbjørg Makalani K2 Børge Sivertsen Ingvard Wilhelmsen, Jens Christoffer Skogen 13.05.2015 x
50 PHDMD Natvik Eli IGS Målfrid Råheim Eva Gjengedal, Christian Moltu 09.10.2015 x
51 PHDMD Netland Inger Anne IBM Per Øyvind Enger Dorota Goplen 30.10.2015
52 PHDMD Nginamau Elisabeth Sivy K2 Roland Jonsson Bjørn Ove Mæhle 20.02.2015 x
53 dr.philos Okware Sam IGS 20.01.2015 x
54 PHDMD Olsen Nina Rydland IGS Jan Magnus Bjordal  Peter Bradely, Monica Wammen Nortvedt, Bi   19.06.2015 x
55 PHDMD Orøy Aud Jorunn IGS Eva Gjengedal Kjell Erik Strømskag 21.04.2015 x
56 PHDMD Oterhals Kjersti K2 Tone M. Norekvål Rune Haverstad, Jan Erik Nordrehaug 27.08.2015 x
57 dr.philos Raknes Guttorm IGS 02.09.2015 x


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


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







60 PHDMD Shayo Elizabeth Henry IGS Astrid Blystad Ole F. Norheim, Peter Kamuzora 30.09.2015 x
61 PHDMD Siepel Francoise K1 Dag Aarsland Mona Beyer, Renate Gruner, Nils Erik Gilhus 13.03.2015 x
62 PHDMD Simonsen Kristian Anton IGS Guri Rørtveit Steinar Hunskår 25.03.2015 x
63 PHDMD Sivakumaran Dhanasekaran K2 Harleen Grewal Mark Doherty, Mario Vaz, Ruth Stavrum 05.03.2015 x
64 PHDMD Sundstrøm Terje IBM Frits Thorsen Rolf Bjerkvig, Morten Lund-Johansen 09.06.2015 x
65 PHDMD Sørensen Ida Wiig IBM Donald Gullberg Marion Kusche-Gullberg 12.02.2015 x
66 PHDMD Talasila Krishna Mukharji IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 13.05.2015 x
67 PHDMD Tangvik Randi Julie K2 Anette Hylen Ranhoff Anne Berit Guttormsen, Grethe S. Tell 25.03.2015 x
68 PHDMD Taxt Arne Michael IGS Pål Puntervoll Halvor Sommerfelt 05.10.2015 x


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


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


71 PHDMD Torsvik Ingrid Kristin K2 Anne Lise Bjørke Mons Trond Markestad, Per M. Ueland 30.01.2015 x
72 PHDMD Tranvåg Oscar IGS Dagfinn Nåden Karin Anna Petersen 14.09.2015 x
73 PHDMD Vederhus Bente Johanne IGS Gerd Karin Natvig  Thomas Halvorsen, Trond Markestad, Marit G 17.06.2015 x
74 PHDMD Vik Rita K2 Rolf K. Berge Ottar Nygård 30.06.2015 x
75 PHDMD Våga Bodil Bø IGS Astrid Blystad Bjørg Evjen-Olsen, Karen M. Moland 02.10.2015 x


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


77 PHDMD Wnuk-Lipinska Katarzyna IBM James Lorens David Micklem 07.04.2015 x


Institutt Antall
K1 15
K2 24
IGS 25
IBM 12







IKO 1
Totalt 77
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UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


INNKALLES TIL MØTE 
 


Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 
 


 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 
 


 


 


I   VEDTAKSSAKER 


 


Sak 95/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak 96/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 28.10.2015, vedl.   


 


Sak 97/15  Rutiner for vurdering og avgjørelse av habilitetsspørsmål i 


fakultetsstyresaker ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 13/8776)   


 


Sak 98/15 Økonomirapport pr. oktober 2015 
Saken ettersendes.  


 


Sak 99/15 Budsjett 2016 – Momenter ved fordeling av budsjettet  
Saksforelegg av 11.11.2015, vedl. (ePhorte 15/5771)    


 







 


Sak 100/15 Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen  
Saksforelegg av 05.11.2015, vedl. (ePhorte 14/5736)    


 


Sak 101/15 Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i 


fagområdet patologi – Oppnevning av komité  
Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12049) 


 


Sak 102/15  Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i 


fagområdet biomedisin (anatomi og cellebiologi) - Oppnevning av 


komité  
 Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 15/8912)   


 


Sak 103/15 Bedømmelse av avhandlingen for ph.d.-graden – unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 13. 1. ledd.  
Saksforelegg av 05.11.2015, vedl. (ePhorte 11/6575)    


 


Sak 104/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for global helse 


og samfunnsmedisin – Det medisinsk-odontologiske fakultet – 


unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  


Saksforelegg av 11.11.2015, vedl. (ePhorte 15/4222)   


 


Sak 105/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for klinisk 


odontologi – Det medisinsk-odontologiske fakultet - unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Saksforelegg av 09.11.2015, vedl. (ePhorte 15/4223)  


 


Sak 106/15 Utviding av fast førsteamanuensisstilling frå 50 % til 70 % - 


Institutt for globale helse og samfunnsmedisin – unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Saksforelegg av 02.11.2015, vedl. (ePhorte 14/5139)    


 


Sak 107/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) 


ved CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 


1. ledd   


Saksforelegg av 04.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12050)  


 


Sak 108/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) 


ved CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 


1. ledd   


Saksforelegg av 04.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12051)   


 







 


Sak 109/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) 


ved CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 


1. ledd   


Saksforelegg av 04.11.2015 vedl. (ePhorte 15/12052)   


 


II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 11.11.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 11.11.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


  


V  EVENTUELT  
 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


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


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


11.11.2015/raho (ePhorte 15/279) 
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