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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 63/16 


Sak nr.:  2015/6470   Møte: 22.06.2016  


 
 
 
Revisjon av utfyllende studiereglement ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
• Lov om universiteter og høyskoler 
• Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen 


(http://link.uib.no/Uepv) 


 
Hva saken gjelder 


Universitetet i Bergen har en egen studieforskrift knyttet til Lov om universiteter og 
høgskoler. Til denne forskriften har de enkelte fakultetene mulighet til å vedta 
utfyllende bestemmelser i tråd med lokale behov. Fakultetets studiereglement 
inneholder derfor reguleringer og presiseringer til ulike deler av UiBs forskrift. 
 
I saken er det blant annet foreslått endringer knyttet til innføringen av ny studieplan i 
medisin. For odontologi og tannpleie er det også tatt inn bestemmelser som har vært 
i bruk i studieprogrammene i flere år, men som bør synliggjøres og forankres i 
studiereglementet. I tillegg er reglementet også gjennomgått med tanke på konsistent 
begrepsbruk og klarere språk. En jurist fra Studieadministrativ avdeling har også gitt 
innspill til forslaget og sett spesielt på sammenhengen med UiBs forskrift. 
 
Det eksisterende studiereglementet ble først gjennomgått av fakultetet og deretter 
sendt på høring til instituttene, programutvalgene og studentutvalget (MOSU) like før 
sommeren 2015. Her mottok fakultetet flere høringsinnspill. Høsten 2015 besluttet 
UiB å revidere studieforskriften. I forbindelse med dette ble fakultetet anmodet om å 
utsette behandlingen av utfyllende studiereglement til den reviderte forskriften var 
vedtatt av Universitetsstyret. Etter vedtaket ble det klart at endringene i forskriften 
ikke medførte behov for reelle justeringer i fakultetets utfyllende studiereglement.  
 
Høringsinnspill og reglement ble behandlet på møte i studieledelsen ved fakultetet 
12. mai 2016. Studieledelsen støtter forslaget til revidert studiereglement. 
 



http://link.uib.no/Uepv
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Fakultetsdirektørens merknader 


Utfyllende studiereglement til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved 
Universitetet i Bergen ble sist vedtatt i Fakultetsstyret 13.06.12, gjeldende fra 
01.08.12. Det er nå foretatt en større gjennomgang av fakultetets studiereglement 
som er tilpasset ny forskrift ved UiB med hjemmel i Lov om universiteter og 
høyskoler, sist endret i universitetsstyrets møte 26.11.2015. 


Instituttene, Medisinsk-odontologisk studentutvalg og programutvalgene har gitt sine 
innspill til nytt studiereglement ved fakultetet, og det er foretatt en gjennomgang av 
språk og begrepsbruk før sluttbehandling i utvidet studieledelse.  


 


Forslag til vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar forslaget til revidert utfyllende 
studiereglement. Endringene trer i kraft fra og med høstsemesteret 2016. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth  


fakultetsdirektør  Ørjan Leren 
 
 
 


 seksjonssjef 


26.05.16/EIDA 
 
 
Vedlegg:  


1. Forslag til nytt utfyllende studiereglement for Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 


2. Hjelpedokument med endringer  
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Utfyllende studiereglement ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 


 


Kapittel 2 Grader 
§ 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master 


Til (3) 


Studenter ved forskerlinjen i odontologistudiet har ett ekstra studieår i tillegg til normert tid.  


 


Kapittel 3 Studier 


§ 3.3 Innpassing, fritak og godkjenning 


Til (8) 


Grunnstudiene 


Ved innpassing av emner skal det normalt ikke ha gått mer enn fem år fra undervisning og 
vurdering i emnet ble gjennomført og bestått.  


Innpassing av enkeltemner, semester eller hele studieår gir ikke automatisk grunnlag for 
flytting til høyere kull. Flytting til høyere kull forutsetter at det er ledig plass på det aktuelle 
kullet.  


 


Kapittel 4 Opptak og utdanningsplan 


§ 4.1 Generelt om opptak og opptaksbehandling 


Til (6) 


Studenter som på grunn av manglende progresjon har mistet retten til å studere på 
programmene Integrert masterprogram i farmasi, Medisinstudiet, Integrert masterprogram i 
odontologi, Bachelorprogram i tannpleie eller Bachelorprogram i human ernæring, kan ikke 
gis opptak til studieprogrammet på nytt. Det samme gjelder når studenten har overskredet 
reglene for tidsbegrensning, jf. § 4.6 (5).  


 


 


 







2 
 


 


§ 4.6 Manglende progresjon i henhold til utdanningsplan 


Til (5) 


Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, 
Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i human ernæring som ikke har gyldig 
resultat etter to vurderingsforsøk i samme emne, flyttes til lavere kull. Studenter på Integrert 
masterprogram i farmasi som etter utdanningsplanen mangler 30 studiepoeng eller mer ved 
utgangen av et semester, vil bli flyttet til lavere kull. 


Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet (studieplan 2005), Integrert masterprogram i 
odontologi og Bachelorprogram i tannpleie som etter oppstart av klinisk del av studiet 
mangler gyldig resultat i to eller flere emner i samme semester, flyttes til lavere kull. Oppstart 
av klinisk del av studiet er 2. semester for Bachelorprogram i tannpleie, 5. semester for 
Integrert masterprogram i odontologi og 5. semester for Medisinstudiet (studieplan 2005). 


Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, 
Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i human ernæring kan ikke gjenta samme 
studieår mer enn 1 - én – gang. 


For Integrert masterprogram i odontologi og Medisinstudiet (studieplan 2005) skal alle 
tidligere emner i studiet normalt være bestått for å kunne starte på 3. studieår. 


For Medisinstudiet (studieplan 2015) skal alle tidligere emner i studiet normalt være bestått 
for å kunne starte på 4. studieår. 


For studenter på Integrert masterprogram i farmasi må alle tidligere emner være bestått for å 
kunne starte på 4. studieår. Dersom vurdering i ett emne (10 studiepoeng) ikke er bestått, kan 
studenten søke om å få starte på 4. år i studiet.  
 
Studenter på studieprogrammene Integrert masterprogram i farmasi, Medisinstudiet, Integrert 
masterprogram i odontologi, Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i human 
ernæring skal følge utdanningsplanen for kullet som studenten til enhver tid tilhører. Det er 
ikke anledning til å bytte ut eller endre rekkefølge på emner i utdanningsplanen. Studenter 
som på grunn av sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner ønsker å justere 
utdanningsplanen, må søke fakultetet om dette. 


 


Medisinstudiet 


Ved medisinstudiet 2015-plan deles studentkullet i høstkull og et vårkull fra og med høsten 4. 
studieår (klinikk).  


 


Odontologi og tannpleie 
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Alle kliniske kurs, klinikktjeneste, samt kurs i ferdighetstrening må være godkjent før en 
student kan gå videre til neste semester. Obligatoriske kurs som ikke er bestått, må gjentas i 
sin helhet. En student som ikke får godkjent ferdighetskurs eller klinisk tjeneste, flyttes til 
lavere kull.  


For emner hvor vurderingsformen er skriftlig prøve gjelder følgende: Dersom aktuell 
fagseksjon etter en skriftlig prøve og to gjentatte prøver (muntlig eller skriftlig), ikke anser 
studenten for å ha tilstrekkelige kunnskaper til å starte eller fortsette pasientbehandling, flyttes 
studenten til lavere kull. Studenter som flyttes til lavere kull følger studieplanen til sitt nye 
kull og gjentar undervisning inkludert prøver. Emneansvarlig kan etter en vurdering frita 
studenten fra hele eller deler av undervisningen. Som hovedregel gis det ikke fritak fra 
klinikkundervisning eller klinisk relaterte kurs. 


 


Farmasi 


For å starte på masteroppgaven, kreves det at studenten har fullført og bestått alle emner som 
inngår i 1.-4. studieår i programmet.  


 


Masterprogram   


Alle studenter som skal skrive masteroppgave, skal inngå en masteravtale. I masteravtalen 
fastsettes framdriftsplanen for arbeidet med oppgaven. Avtalen må oppdateres dersom det blir 
endringer i framdriftsplanen. 


 


Utsatt innlevering av masteroppgaven 


Dersom oppgaven ikke kan leveres innen fastsatt frist, kan studenten søke om utsatt 
innlevering. Ved dokumentert sykdom kan innleveringsfristen forlenges tilsvarende 
sykdomsperioden.  
 
Det er også mulig å søke om utsatt innlevering dersom det foreligger andre særskilte grunner 
til dette. Følgende kan gi grunnlag for utsatt innleveringsfrist:  
 
 Veileder er sykemeldt  


 Kontraktsbrudd fra veileder  


 Dokumentert forsinkelse pga. feil/forsinket materiellforsendelse, feil på utstyr eller 
mangel på informanter  


 Personkonflikt student/veileder  
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Studenten bør søke om utsatt innleveringsfrist så snart behovet for dette er kjent, og senest en 
måned før frist for innlevering. 


 


Maksimal studietid 


Medisinstudiet 


Normert studietid for Medisinstudiet 2005-plan er 6 år for A-kull og 6 ½ år for B-kull. 
Normert studietid for studenter på forskerlinjen er 7 år for A-kull og 7 ½ år for B-kull.  
 
Normert studietid for Medisinstudiet 2015-plan er 6 år for høst-kull og 6 ½ år for vår-kull. 
Normert studietid for studenter på forskerlinjen er 7 år for høst-kull og 7 ½ år for vår-kull.  
 
Medisin 2005-plan: Maksimal studietid i preklinikk er 4 år. Maksimal studietid i den kliniske 
delen av studiet er 6 år. For hele studiet er maksimal studietid 9 år for A-kull og 9 ½ år for B-
kull. Forskerlinjestudenter har maksimal studietid 10 år for A-kull og 10 ½ år for B-kull.  
 
Medisin 2015-plan: Maksimal studietid for hele studiet er 9 år for høst-kull og 9 ½ år for vår-
kull. Forskerlinjestudenter har maksimal studietid 10 år for høst-kull og 10 ½ år for vår-kull. 


 


Ernæring, odontologi og tannpleie 


Maksimal studietid for Bachelor i human ernæring er 5 år, for Bachelor i tannpleie 5 år, og for 
Integrert masterstudium i odontologi på 8 år. Forskerlinjestudenter i odontologi har 9 år som 
maksimal studietid.  


 


Farmasi 


1. Maksimal studietid for Integrert masterprogram i farmasi er 8 år. 


2. Maksimal studietid for Master i farmasi for reseptarer ekskl. godkjente permisjoner, skal 
ikke overskride 5 år (normert studietid 3 år). 


 


Generelt 


For alle studieprogrammene kan permisjoner/tilrettelegging med bakgrunn i sykdom eller 
viktige velferdsgrunner gi rett til å overskride de ytre tidsrammene for studieprogrammet. 


 


§ 4.7 Permisjon 


Til (7)  
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For studieprogrammene Bachelor i ernæring, Medisinstudiet, Integrert masterstudium 
masterprogram i odontologi, Integrert masterprogram i farmasi og Bachelorprogram i 
tannpleie innvilges ikke ubegrunnet permisjon før fullført og bestått første studieår.  
 
Søknad om studiepermisjon kan innvilges for inntil ett år om gangen. Forlenget permisjon gis 
kun i spesielle tilfeller.  
 
Ethvert langvarig fravær fra studiet kan medføre at en student må flyttes til lavere kull. 
Fakultetet avgjør om fraværet har vart så lenge at studenten må gjenta tidligere beståtte 
emner.  
 
Toårige masterprogrammer  
 


• Studenter kan før valg av oppgave få inntil ett års permisjon fra masterstudiet uten å 
oppgi noen grunn.  


 
• Dersom en student som har påbegynt sin masteroppgave innvilges permisjon for en 


periode lengre enn ett år, kan programutvalget i samråd med veileder vurdere om det 
skal gis en ny oppgave. 


 


Kapittel 6 Vurdering  


§ 6.1 Allment om vurdering 


Til (4) 


Medisin, odontologi, tannpleie og bachelor i ernæring: En student som ikke oppnår gyldig 
resultat etter ny vurdering i et emne, flyttes til lavere kull. 


 


§ 6.7 Annullering av vurderingsmelding 


Til (1) 


Disse studieprogrammene har ikke annulleringsordning: 


• Bachelorprogram i human ernæring 
• Bachelorprogram i tannpleie 
• Integrert masterprogram i farmasi 
• Integrert masterprogram i odontologi 
• Medisinstudiet 


 


Til (3) 
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Ved vurdering i emner uten annulleringsordning teller manglende oppmøte/innlevering som 
forsøk. 


 


§ 6.8 Antall vurderingsforsøk 


Til (4) 


Masterprogram 


Dersom oppgaven ikke leveres innen fastsatt frist og det ikke foreligger søknad om forlenget 
frist, kan oppgaven ikke leveres senere, heller ikke i revidert eller supplert form. 
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Hjelpedokument – Revisjon av utfyllende studiereglement ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 


Vi minner om at dette utkastet til reglement er supplerende til Universitetet i Bergens 
sentrale studieforskrift, og omhandler derfor ikke bestemmelser som allerede er dekket der.  


Passasjene slik de fremstår i revidert reglement står i kursivert tekst. 


Kun passasjer der det er endringer er gjengitt her. For det fullstendige forslaget til revidert 
reglement henviser vi til eget vedlegg. 


---------------------------------------------------------------------------------------- 


 


Kapittel 2 Grader 


§ 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master 


Til (3) 


Gammel formulering: 


Forskerlinjen i odontologistudiet gis ett år tillegg i tid til å arbeide med forskning. 


Ny formulering: 


Studenter ved forskerlinjen i odontologistudiet har ett ekstra studieår i tillegg til normert tid. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Kapittel 3 Studier 


§ 3.3 Innpassing, fritak og godkjenning 


Til (8) 


Gammel formulering: 


Profesjonsstudiene 
Fritak for eksamen i enkeltemner eller hele studieår gir ikke automatisk grunnlag for 
overføring til høyere kull. 


Ved vurdering av fritak for eksamen/undervisning skal det normalt ikke være gått mer enn 
fem år siden eksamen/undervisning i emnet/emnene ble gjennomført. 



https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-16-872

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-16-872
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Medisin 
Fritak for første år på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen kan gis på grunnlag av 
fullført og bestått første år av medisinstudiet ved enten Universitetet i Tromsø, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet eller Universitetet i Oslo. Det kan stilles krav om 
tilleggsemner. 


Ny formulering: 


Grunnstudiene 
Ved innpassing av emner skal det normalt ikke ha gått mer enn fem år fra undervisning og 
vurdering i emnet ble gjennomført og bestått. 


Innpassing av enkeltemner, semester eller hele studieår gir ikke automatisk grunnlag for 
flytting til høyere kull. Flytting til høyere kull forutsetter at det er ledig plass på det aktuelle 
kullet. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Kapittel 4 Opptak og utdanningsplan 


§ 4.1 Generelt om opptak og opptaksbehandling 


Til (6)  


Gammel formulering: 


En student på ernæring, farmasi medisin, odontologi og tannpleie som har mistet 
studieretten/studieplassen på grunn av manglende progresjon, inklusiv overskridelse av 
tidsbegrensingsreglene, har ikke rett til å søke opptak på ny. 


Ny formulering: 


Studenter som på grunn av manglende progresjon har mistet retten til å studere på 
programmene Integrert masterprogram i farmasi, Medisinstudiet, Integrert masterprogram i 
odontologi, Bachelorprogram i tannpleie eller Bachelorprogram i ernæring, kan ikke gis 
opptak til studieprogrammet på nytt. Det samme gjelder når studenten har overskredet 
reglene for tidsbegrensning, jf. § 4.6 (5). 


------------------------------------------------------------------------------------------ 


§ 4.3.1 Utsatt studiestart 


Til (1) 


Gammel formulering: 
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Det er obligatorisk oppmøte til studiestart første studieår. Det blir ikke innvilget utsatt 
oppmøte til studiestart på grunnlag av lønnet eller ulønnet arbeid, reise eller lignende. 


Merknad: 


Bestemmelsen tas ut. Dekkes av universitetets sentrale forskrift. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


§ 4.6 Manglende progresjon i henhold til utdanningsplan 


pkt 5 


Gammel formulering: 


Det er en ytre tidsbegrensning i studieløpet for studieprogrammene ved Det medisinsk- 
odontologiske fakultet. 


Studenter på studieprogrammene ernæring, medisin, odontologi og tannpleie som har 2 
stryk i samme emne flyttes ned et kull. Studenter på studieprogrammene i farmasi som ved 
utgangen av et semester står til rest med 30 studiepoeng eller mer i forhold til den 
progresjon som utdanningsplanen angir vil bli overført til et lavere kull. 


Fra og med klinikken flyttes studenter på medisin, odontologi og tannpleie ned ett kull etter 
2 ikke beståtte eksamensforsøk i samme semester. Alle obligatoriske aktiviteter må være 
bestått for å gå videre til neste semester. En student kan ikke gjenta samme studieår mer 
enn 1 - én – gang på disse studieprogrammene. 


For medisin og odontologi skal alle emner tilhørende 1. og 2. studieår (preklinikk) være 
bestått ved inngangen til 3. studieår (klinikk). Dette inkluderer ex. phil. og medisinsk 
nomenklatur. Dersom en student ikke har bestått to (2) av emnene i preklinikk tillates ikke 
opprykk til klinikk, og studenten flyttes ned ett kull med krav om oppmelding og bestått 
eksamen i første halvdel av høstsemesteret i 3. studieår. Hvis studenten har stryk i en (1) 
eksamen i 4. semester, gis mulighet for ny eksamen i 5. semester. Ved ikke bestått ny 
eksamen i starten av 5. semester flyttes studenten ned ett kull. For studenter på 
profesjonsstudiet i farmasi må alle tidligere emner være bestått for å kunne starte på 4. året 
av studiet. Dersom eksamen i et emne (10 SP) ikke er bestått kan studenten etter innvilget 
søknad fra programutvalget starte på 4. året av studiet. 


For studieprogrammene ernæring, farmasi, medisin, odontologi og tannpleie kan ikke 
utdanningsplanen eller rekkefølgen på eksamenene endres. En student skal følge 
progresjonen for kullet studenten til enhver tid tilhører. Den som på grunn av sykdom eller 
av andre tungtveiende grunner ønsker å fravike tidspunktet for undervisning eller eksamen i 
ett eller flere emner, må søke fakultetet om dette. Begrunnet søknad må sendes senest en 
(1) måned før undervisningsterminen i emnet tar til. 


Ny formulering: 
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Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, 
Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i human ernæring som ikke har gyldig 
resultat etter to vurderingsforsøk i samme emne, flyttes til lavere kull. Studenter på Integrert 
masterprogram i farmasi som etter utdanningsplanen mangler 30 studiepoeng eller mer ved 
utgangen av et semester, vil bli flyttet til lavere kull. 


Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet (studieplan 2005), Integrert 
masterprogram i odontologi og Bachelorprogram i tannpleie som etter oppstart av klinisk del 
av studiet mangler gyldig resultat i to eller flere emner i samme semester, flyttes til lavere 
kull. Oppstart av klinisk del av studiet er 2. semester for Bachelorprogram i tannpleie, 5. 
semester for Integrert masterprogram i odontologi og 5. semester for Medisinstudiet 
(studieplan 2005). 


Studenter på studieprogrammene Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, 
Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i human ernæring kan ikke gjenta samme 
studieår mer enn 1 - én – gang. 


For Integrert masterprogram i odontologi og Medisinstudiet (studieplan 2005) skal alle 
tidligere emner i studiet normalt være bestått for å kunne starte på 3. studieår. 


For Medisinstudiet (studieplan 2015) skal alle tidligere emner i studiet normalt være bestått 
for å kunne starte på 4. studieår. 


For studenter på Integrert masterprogram i farmasi må alle tidligere emner være bestått for 
å kunne starte på 4. studieår. Dersom vurdering i et emne (10 studiepoeng) ikke er bestått, 
kan studenten søke om å få starte på 4. år i studiet. 


Studenter på studieprogrammene Integrert masterprogram i farmasi, Medisinstudiet, 
Integrert masterprogram i odontologi, Bachelorprogram i tannpleie og Bachelorprogram i 
human ernæring skal følge utdanningsplanen for kullet som studenten til enhver tid tilhører. 
Det er ikke anledning til å bytte ut eller endre rekkefølge på emner i utdanningsplanen. 
Studenter som på grunn av sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner ønsker å justere 
utdanningsplanen, må søke fakultetet om dette. 


Medisinstudiet  


Gammel formulering: 


Ved Medisinstudiet deles studentkullet i et A- og et B-kull fra og med høsten 3. studieår 
(klinikk).  


Ny formulering: 


Ved Medisinstudiet deles studentkullet i et høstkull og et vårkull fra og med høsten 4. 
studieår (klinikk).   
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Odontologi og tannpleie 


Gammel formulering: 


For odontologi og tannpleie gjelder egne regler i forbindelse med studieplanfestete prøver: 


Dersom angjeldende fagområde/blokk, etter en skriftlig prøve og 2 gjentatte 
studieplanfestete prøver (muntlig eller skriftlig), ikke kan gå god for at studenten har 
tilstrekkelige kunnskaper til å starte eller fortsette med pasientbehandling, flyttes studenten 
ned ett studieår. 


Ny formulering: 


Alle kliniske kurs, klinikktjeneste, samt ferdighetstrening må være godkjent før en student 
kan gå videre til neste semester. Obligatoriske kurs som ikke er bestått, må gjentas i sin 
helhet. En student som ikke får godkjent ferdighetskurs eller klinisk tjeneste, flyttes til lavere 
kull.  


For emner hvor vurderingsformen er skriftlig prøve gjelder følgende: Dersom aktuell 
fagseksjon etter en skriftlig prøve og to gjentatte prøver (muntlig eller skriftlig), ikke anser 
studenten for å ha tilstrekkelige kunnskaper til å starte eller fortsette pasientbehandling, 
flyttes studenten til lavere kull. Studenter som flyttes til lavere kull følger studieplanen til sitt 
nye kull og gjentar undervisning inkludert prøver. Emneansvarlig kan etter en vurdering frita 
studenten fra hele eller deler av undervisningen. Som hovedregel gis det ikke fritak fra 
klinikkundervisning eller klinisk relaterte kurs. 


Farmasi 


Gammel formulering: 


For å starte på masteroppgaven, kreves det at studenten har fullført og bestått alle 
emneeksamener. Programutvalget kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon fra dette kravet. 


Ny formulering: 


For å starte på masteroppgaven, kreves det at studenten har fullført og bestått alle emner 
som inngår i 1.-4. studieår i programmet. 


Masterprogram  


Gammel formulering: 


 Alle masterstudenter skal inngå en masteravtale. En masteravtale består av 3 deler; en 
generell del, veiledningskontrakt og milepælsplan. Se den til enhver tid gjeldende studieplan. 
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• Studieprogresjonen fastsettes i mastergradsavtalen. Ved eventuelle endringer i 
progresjonen underveis i masterstudiet kan avtalen endres tilsvarende. 


For studieretningene Fysioterapivitenskap, Sykepleievitenskap og RAB-fag, som tar opp både 
heltids- og deltidsstudenter, gjelder egne regler. 


Ny formulering: 


Alle studenter som skal skrive masteroppgave, skal inngå en masteravtale. I masteravtalen 
fastsettes framdriftsplanen for arbeidet med oppgaven. Avtalen må oppdateres dersom det 
blir endringer i framdriftsplanen. 


Utsatt innlevering av masteroppgaven 


Gammel formulering: 


Ved sykemelding utsettes innleveringsfristen tilsvarende. Det kreves gyldig legeattest. 
Dersom oppgaven ikke kan leveres innen fristens utløp, kan det sendes søknad om tilleggstid 
når det foreligger andre særskilte grunner enn at studenten er syk. Frist for søknad er en (1) 
måned før den opprinnelige innleveringsfristen. Særskilte grunner kan være: 


• Veileder er sykmeldt 
• Kontraktbrudd fra veileder 
• Dokumentert forsinkelse pga feil/forsinket materiellforsendelse eller mangel på 


informanter 
• Personkonflikt student/veileder 


Dersom oppgaven ikke kan leveres til utsatt frist, må det sendes en skriftlig søknad om 
ytterligere forlengelse. Programutvalget kan innvilge eller avslå søknaden. 


Ny formulering: 


Dersom oppgaven ikke kan leveres innen fastsatt frist, kan studenten søke om utsatt 
innlevering. Ved dokumentert sykdom kan innleveringsfristen forlenges tilsvarende 
sykdomsperioden. 


Det er også mulig å søke om utsatt innlevering dersom det foreligger andre særskilte grunner 
til dette. Følgende kan gi grunnlag for utsatt innleveringsfrist: 


• Veileder er sykemeldt  


• Kontraktsbrudd fra veileder  


• Dokumentert forsinkelse pga feil/forsinket materiellforsendelse, feil på utstyr eller 
mangel på informanter  


• Personkonflikt student/veileder  
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Studenten bør søke om utsatt innleveringsfrist så snart behovet for dette er kjent, og senest 
en måned før frist for innlevering.  


Tidsbegrensning (kalles i nytt reglement Maksimal studietid) 


Medisinstudiet 


Gammel formulering: 


1. Studieplan for Medisinstudiet ved UiB gir varighet i 6 år for A-kull og 6 ½ år for B-kull. 


1a. Maksimal studietid er 9 år for A-kull og 9 ½ for B-kull. For forskerlinjestudenter er 
maksimal studietid forlenget med ett år. 


1b. Maksimal studietid i studiets preklinikk skal ikke overskride 2 år utover normert tid. 


1c. Maksimal studietid i studiets klinikk gjelder tilsvarende som for 1b. 


Ny formulering: 


Normert studietid for Medisinstudiet 2005-plan er 6 år for A-kull og 6 ½ år for B-kull. Normert 
studietid for studenter på forskerlinjen er 7 år for A-kull og 7 ½ år for B-kull. 


Normert studietid for medisinstudiet 2015-plan er 6 år for høst-kull og 6 ½ år for vår-kull. 
Normert studietid for studenter på forskerlinjen er 7 år for høst-kull og 7 ½ år for vår-kull. 


Medisin 2005-plan: Maksimal studietid i preklinikk er 4 år. Maksimal studietid i den kliniske 
delen av studiet er 6 år. For hele studiet er maksimal studietid 9 år for A-kull og 9 ½ år for B-
kull. Forskerlinjestudenter har maksimal studietid 10 år for A-kull og 10 ½ år for B-kull. 


Medisin 2015-plan: Maksimal studietid for hele studiet er 9 år for høst-kull og 9 ½ år for vår-
kull. Forskerlinjestudenter har maksimal studietid 10 år for høst-kull og 10 ½ år for vår-kull. 


Ernæring, odontologi og tannpleie 


Gammel formulering: 


Maksimal studietid er for Bachelor i human ernæring 5 år, for Bachelor i tannpleie 5 år, og 
for Integrert masterstudium i odontologi på 8 år. For forskerlinjestudenter i odontologi er 
maksimal studietid forlenget med ett år. 


Ny formulering: 


Maksimal studietid for Bachelor i human ernæring er 5 år, for Bachelor i tannpleie 5 år, og 
for Integrert masterstudium i odontologi 8 år. Forskerlinjestudenter i odontologi har 9 år som 
maksimal studietid. 
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Farmasi 


Gammel formulering: 


1. Maksimal studietid for Integrert masterprogram i farmasi ekskl. godkjente permisjoner, 
skal ikke overskride 8 år (normert studietid 5 år). 


2. Maksimal studietid for Master i farmasi for reseptarer ekskl. godkjente permisjoner, skal 
ikke overskride 5 år (normert studietid 3 år). 


Ny formulering: 


Maksimal studietid for Integrert masterprogram i farmasi er 8 år.  


Master (kalles i nytt reglement for Toårige masterprogrammer) 


Gammel formulering: 
Maksimal studietid for masterstudiene er tilsvarende 4 års heltidsstudium. 


Merknad: 


Bestemmelsen tas ut. Dekkes av universitetets sentrale forskrift 


Generelt 


Gammel formulering: 
For alle studieprogrammene som er nevnt ovenfor gjelder at permisjoner/tilrettelegging 
med bakgrunn i sykdom eller andre tvingende sosiale forhold kan gi rett til å overskride de 
ytre tidsrammene. 


Ny formulering: 


For alle studieprogrammene kan permisjoner/tilrettelegging med bakgrunn i sykdom eller 
viktige velferdsgrunner gi rett til å overskride de ytre tidsrammene for studieprogrammet. 


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


§ 4.7 Permisjon 


Til (7)  


Gammel formulering: 


For studieprogrammene Bachelor i ernæring, Profesjonsstudium i medisin, Integrert 
masterstudium i odontologi og Bachelor i tannpleie innvilges ikke permisjon før fullført og 
bestått første studieår. 
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Søknad om studiepermisjon innvilges bare for inntil ett år om gangen. Forlenget permisjon 
gis bare i spesielle tilfeller. 


• Studenter kan før valg av oppgave få inntil ett års permisjon fra masterstudiet uten å 
oppgi noen grunn. Melding om permisjon må gis innen fastsatt frist for valg av 
oppgave. Ved permisjon utover ett år må søknaden begrunnes. 


• Ved permisjon lengre enn ett år kan programutvalget i samråd med veileder vurdere 
om det skal gis en ny oppgave. 


• Normalt vil slike permisjoner kunne forlenge studieløpet totalt med maksimalt to år 
utover normert studietid. 


• Ved permisjon etter disse regler skal masterkontrakten og veiledningskontrakten 
endres tilsvarende. 


Ny formulering: 


For studieprogrammene Bachelor i ernæring, Medisinstudiet, Integrert masterprogram i 
odontologi, Integrert masterprogram i farmasi og Bachelorprogram i tannpleie innvilges ikke 
ubegrunnet permisjon før fullført og bestått første studieår. 


Søknad om studiepermisjon kan innvilges for inntil ett år om gangen. Forlenget permisjon gis 
kun i spesielle tilfeller. 


Ethvert langvarig fravær fra studiet kan medføre at en student må flyttes til lavere kull. 
Fakultetet avgjør om fraværet har vart så lenge at studenten må gjenta tidligere beståtte 
emner. 


Toårige masterprogrammer 


• Studenter kan før valg av oppgave få inntil ett års permisjon fra masterstudiet uten å 
oppgi noen grunn.  


• Dersom en student som har påbegynt sin masteroppgave innvilges permisjon for en 
periode lengre enn ett år, kan programutvalget i samråd med veileder vurdere om det 
skal gis en ny oppgave. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Kapittel 6 Vurdering 


§ 6.1 Allment om vurdering 


Til (4) 


Ernæring, medisin, odontologi og tannpleie 


Gammel formulering: 
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En student som ikke består ny eksamen i et emne, kan ikke fortsette på samme kull, men må 
fremstille seg til ordinær eksamen med kullet under. 


Ny formulering: 


Medisinstudiet, Integrert masterprogram i odontologi, Bachelorprogram i tannpleie og 
Bachelorprogram i ernæring: En student som ikke oppnår gyldig resultat etter ny vurdering i 
et emne, flyttes til lavere kull.  


§ 6.7 Annullering av vurderingsmelding 


Til (1) 


Gammel formulering: 


Ved studieprogrammene Bachelor i ernæring, Integrert masterstudium i farmasi, 
Profesjonsstudium i medisin, Integrert masterstudium i odontologi og Bachelor i tannpleie 
gjelder ikke annulleringsordning. 


Ny formulering: 


Følgende studieprogram har ikke annulleringsordning: 


• Bachelorprogram i human ernæring 
• Bachelorprogram i tannpleie 
• Integrert masterprogram i farmasi 
• Integrert masterprogram i odontologi 
• Medisinstudiet 


Til (3) 


Kun ny formulering: 


Ved vurdering i emner uten annulleringsordning teller manglende oppmøte/innlevering som 
forsøk. 


§ 6.8 Antall vurderingsforsøk 


Til (4) 


Masterprogram 


Gammel formulering: 
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Dersom ikke oppgaven leveres innen fastsatt frist og det ikke foreligger søknad om forlenget 
frist, regnes det som endelig stryk. Med ”endelig stryk” menes at oppgaven ikke kan leveres 
på nytt i revidert eller supplert form.  


En masteroppgave som er vurdert til karakteren F (ikke bestått) kan leveres på nytt i revidert 
eller supplert form, og med ny frist. Hvis den reviderte oppgaven får strykkarakter, kan den 
ikke leveres på nytt. I slike tilfeller kan studenten søke om nytt opptak og ved eventuelt 
opptak få tildelt ny oppgave. Ny oppgave kan tildeles bare en gang. 


Ny formulering: 


Dersom oppgaven ikke leveres innen fastsatt frist og det ikke foreligger søknad om forlenget 
frist, kan oppgaven ikke leveres senere, heller ikke i revidert eller supplert form. 


 


§ 7.2 Sensur 
 
Til (2) 
Gammel formulering: 
 
Farmasi 
Eksamen i emner som undervises ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er 
underlagt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets utfyllende regler. 
 
Merknad: 
Bestemmelsen tas ut. Følger naturlig av universitetets prosedyrer. 


 
§ 7.7 Anonymitet ved sensur, begrunnelse og klage over karakterfastsettingen 
Gammel formulering: 


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet skal alle dokumenter i klagesaker sendes til 
klagesensorene. Anonymitet skal sikres. 


 


Merknad: 


Denne formuleringen tas ut av reglementet etter endringer i Lov om universiteter og 
høyskoler gjeldende fra 1. august 2014, hvor såkalt blindsensur ved klagesensur ble fastsatt 
som et krav for hele universitets- og høgskolesektoren i Norge. Dette innebærer at det bare 
er kandidatens anonymiserte besvarelse som sendes til klagekommisjonen. Formuleringen 
ovenfor er dermed ikke lenger i samsvar med bestemmelsene i loven. 


 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Forslag til nytt utfyllende studiereglement ved MOF

		Vedlegg 2 - Hjelpedokument med endringer - Revisjon av utfyllende studiereglement ved MOF
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 65/16 


Sak nr.:  2016/5987  Møte: 22.6.2016 


 
 
 
 
UTLYSNING – FØRSTEAMANUENSIS (VIKARIAT) VED HORMON-
LABORATORIETS FORSKNINGSGRUPPE, KLINISK INSTITUTT 2 
 
 
Klinisk institutt 2 ber i brev av 3.6.2016 om å få lyse ut et 100 % vikariat som 
førsteamanuensis ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe med tilsetting så snart 
som mulig og til 31.12.2017. Stillingen er med mulighet til forlengelse. 
 
Stillingen er ledig i forbindelse med permisjon, og Klinisk institutt skriver at de har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et 100 % 
vikariat som førsteamanuensis ved Hormonlaboratoriets forskningsgruppe ved 
Klinisk institutt 2. Vikariatet er med tilsetting så snart som mulig og til 
31.12.2017 med mulighet til forlengelse.  
 


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


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


6.6.2016 /IRWA  
 
Vedlegg: 
Anmodningsbrev fra Klinisk institutt 2 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk  
 







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


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


Klinisk institutt 2 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


Saksbehandler 
Iris Karina Walle 
+47 55 58 64 69 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


 
Ber om utlysning av vikariat som førsteamanuensis ved 
Hormonlaboratoriets forskningsgruppe 
Klinisk institutt 2 ber om utlysning av 100 % vikariat som førsteamanuensis ved 
Hormonlaboratoriets forskningsgruppe med tilsetting så snart som mulig og frem til 
31.12.2017. Vikariatet er med mulighet til forlengelse. 
 
Stillingen er ledig i forbindelse med permisjon og instituttet har budsjettmessig dekning for 
stillingen innenfor egen budsjettramme. 
 
Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk. 
 
Vi ber om at stillingen lyses ut så snart som mulig. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Per Bakke 
instituttleder Julie Stavnes 
 administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk 
 
 
 


Referanse Dato 


2016/5987-IRWA 03.06.2016 
  


 


 







Førsteamanuensis (vikariat) ved Hormonlaboratoriets forskingsgruppe, Klinisk 
institutt 2 
 
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det  
ledig eit vikariat som førsteamanuensis (100 %) ved Hormonlaboratoriets 
forskingsgruppe med tilsetjing snarast mogleg og til 31.12.2017. Stillinga er med 
høve til forlenging. Arbeidsstad er Laboratoriebygget, 5021 Bergen.  
 
Den som vert  tilsett skal arbeide på eit prosjekt innan forskingsfeltet fedme og 
endokrinologi. 
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 
plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på 
sida.  
 
Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte professor Gunnar 
Mellgren, e-post: gunnar.mellgren@uib.no 
 
Kvalifikasjonar 
• Søkjar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse, 


fortrinnsvis innan medisin eller ernæring 
• Kandidaten må ha erfaring med søknadsarbeid i samband med ekstern 


finansiering. 
• Kandidaten bør ha dokumentert erfaring som rettleiar, relevant 


undervisningserfaring innan endokrinologi, og erfaring frå prosjektleiing og 
biobank-relatert forsking. 


• Kandidaten bør ha vitskaplege kvalifikasjonar innan forskingsfeltet, beherske 
molekylærbiologiske metodar, og ha kunnskap innan funksjonell genomikk, 
bioinformatikk og dataprogram for transkriptom-analysar og GWAS. 


• Det vert lagt stor vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen 
nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, og evne til å få fram forskingsmidlar. 
Den som vert tilsett må kunne dokumentere eiga forsking på høgt internasjonalt 
nivå. 


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


• Undervisingsspråket er til vanleg norsk.  
 


Løn 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i 
lønsregulativet til staten ved tilsetjing, for tida 507 100 – 535 900 kr brutto pr. år for 
ei fulltidsstilling, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For 
særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  
 
Vi kan tilby  


• eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit 
fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt  


• faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og 
kompetanseutvikling 


• medlemskap i Statens pensjonskasse 
• stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)  



mailto:per.bakke@uib.no





 
Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: http://www.uib.no/hr/74687/hva-kan-
universitetet-tilby-sine-medarbeidere  
 
Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei 
studieordningane som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei 
endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og 
aldersgrense.  
 
Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like 
kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering. 
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. 
Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. 
Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert 
oppmoda om å søkje stillinga. 
 
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 
Opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda 
om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 
søkjaren varslast om dette. Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene 
som til kvar tid gjeld for stillinga.  
 
Nærare om tilsettingsprosessen her 
 
Søknad 
Slik søkjer du stillinga: 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og 
tidlegare arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på 
denne sida.  
 
Legg ved: 
● CV 
● vitnemål 
● attestar 
● fullstendig publikasjonsliste 
● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
● vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 
for førsteamanuensis) Kopier av desse i passande format (pdf) skal følgje med 
søknaden som vedlegg. Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som 
det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg 
til søknaden.  
 
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.  
Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all 
informasjon er lagt inn innan fristen. 



http://www.uib.no/hr/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere

http://www.uib.no/hr/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere
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Søknadar på e-post vil ikkje verte vurderte. 


Søknadsfrist: 


 


STILLINGSOMTALE 
 
Førsteamanuensis (vikariat) (100 %) ved Hormonlaboratoriets forskingsgruppe, 
Klinisk institutt 2 


Ved Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2 det ledig eit vikariat som 
førsteamanuensis (100 %) ved Hormonlaboratoriets forskingsgruppe med tilsetjing 
snarast mogleg og til 31.12.2017 med høve til forlenging. Arbeidsstad er 
Laboratoriebygget, 5021 Bergen. 
 
Klinisk institutt 2 er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Instituttet har om lag 320 tilsette, deriblant 54 årsverk i vitskaplege hovudstillingar.  
 
Klinisk institutt 2 gir undervisning i medisin, odontologi, farmasi og ernæring. 
Forsking og undervisning ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar. Den 
som vert tilsett skal arbeide i Hormonlaboratoriets forskingsgruppe og må ha norsk 
doktorgrad og relevant utdanning fortrinnsvis innan medisin eller ernæring. 
 
Søkjarar må ha kompetanse innan forskingsfeltet endokrinologi og fedme, beherske 
molekylærbiologiske metodar, og ha kunnskap innan funksjonell genomikk, 
bioinformatikk og dataprogram for transkriptom-analysar og GWAS. Det vil bli lagt 
stor vekt på evne til å skapa forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging nasjonalt 
og internasjonalt. Den som vert tilsett må kunne dokumentere eiga forsking på høgt 
internasjonalt nivå. 


Den som blir tilsett skal delta i undervisninga i endokrinologi (organfysiologi og 
medisinsk biokjemi), og rettleie mastergradstudentar og doktorgradskandidatar. Den 
som blir tilsett vil òg bli pålagt å delta i instituttet si generelle undervisning på lågare 
grad, og i arbeid på instituttet elles.  
 
Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vil det verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing.  
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett kan 
undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.  
 
Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller 
dette kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga 
er fullført innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved 
tilsetjinga ikkje meistrar eit skandinavisk språk.  
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt 







undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 
er knytt til.  
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast 
reell vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må 
dokumentere sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere 
ved å sende inn:  


 
• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  
• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  
• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  
• mottekne studentprisar  
• eigne pedagogiske publikasjonar  
• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, 
så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


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


 


 







Full-time position (temporary) Associate Professor at the 
Department of Clinical Science  
 
At full-time temporary position as Associate professor is vacant at the Hormone Laboratory 
Research Group at the University of Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department 
of Clinical Science . The position is with appointment as soon as possible and to 31 December 
2017 with a possibility of extension. The successful candidate will conduct research within 
endocrinology and obesity. The place of work is at the Laboratory Building, Haukeland 
University Hospital, Bergen, Norway. 
 
See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment. 
 
Additional information on the position is obtainable from Professor Gunnar Mellgren, e-post: 
gunnar.mellgren@uib.no or Head of Department, Per Bakke, e-post: per.bakke@uib.no. 
 
 
Qualifications  


• The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding 
qualifications, preferentially within medicine or nutrition. 


• The successful candidate must have experience in writing applications for external 
funding. 


• The successful candidate should have experience as supervisor, teaching in 
endocrinology, project management and biobank-related research. 


• The successful candidate should have experience within the fields of obesity and 
endocrinology, molecular biology, functional genomics, bioinformatics and GWAS. 


• Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a good research environment, 
national and international networking and to generate research funding. The successful 
candidate must have research experience on a high international level. 


• Basic teaching training is a requirement. The successful candidate will be offered 
appropriate training if this requirement has not been met before the appointment 


• The teaching language will normally be Norwegian.  


Salary  
For an associate professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1011/pay framework 
24.3-24.6) on the government salary scale; at present NOK 507 100 - 535 900 gross p.a. for a 
full-time position; following ordinary meriting regulations. A pension contribute of 2 % will 
be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of highly qualified 
applicants a higher salary may be considered.  


We can offer  
• A good and challenging international working environment in a faculty with an 


academic environment that is in the forefront nationally and internationally  
• Professional challenges with opportunities for personal development and skills 


development 
• A good pension scheme in the Norwegian Public Service Pension Fund 
• Inclusive workplace (IW) 



http://www.uib.no/en/clin2

http://www.uib.no/en/clin2

mailto:per.bakke@uib.no





 


For more information regarding what the University of Bergen can offer its employees please 
visit: http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees 


Guidelines  
The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 
programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 
amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 
schemes and retirement age.  


We encourage women to apply. If multiple applicants have approximately equivalent 
qualifications, the rules pertaining to moderate gender quotas shall apply. 


The state labour force shall reflect the diversity of Norwegian society to the greatest extent 
possible. Age and gender balance among employees is therefore a goal. It is also a goal to 
recruit people with immigrant backgrounds. People with immigrant backgrounds and people 
with disabilities are encouraged to apply for the position 
 
The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 
scientific positions. Information about the applicant may be made public even though the 
applicant has requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified 
if his/her request is not respected. 


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


Application 
How to apply for the position: 
 
Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” on this 
website:  
 
● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities 
● scanned copies of your certificates 
● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 
● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published 
● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 
information on where they have been published 
● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor) 
 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 
place special emphasis, is attached in its entirety. 
 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 



http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees





Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make 
sure all relevant documentation is present. 
 
Please notice that applications sent by e-mail will not be considered. 
 
Closing date for applications: 


 


DESCRIPTION OF POSITION 
Full-time position (temporary) as Associate Professor at the 
Department of Clinical Science  
 
A full-time temporary position as Associate professor is vacant at the Hormone Laboratory 
Research Group at the University of Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department 
of Clinical Science. The position is with appointment as soon as possible and to 31 December 
2017 with a possibility of extension. The successful candidate will conduct research within 
endocrinology and obesity. The place of work is at the Laboratory Building, Haukeland 
University Hospital, Bergen, Norway. 
 
The Department of Clinical Science is one of two clinical departments at the Faculty of 
Medicine and Dentistry and covers several of the clinical disciplines within the field of 
medicine. There are about 320 employees at the Department of Clinical Science which is 
located at the Haukeland University Hospital campus.   
 
The Department of Clinical Science has medical research, supervision and teaching on a high 
international level. The department has important tasks in the training of new doctors, master 
degree programs, and PhD education within medicine and pharmacy.  
 
The successful candidate shall be part of the Hormone Laboratory Research Group and must 
hold a relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications, preferentially within 
medicine or nutrition. He or she should have experience within the fields of obesity and 
endocrinology, molecular biology, functional genomics, bioinformatics and GWAS. 
Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a good research environment, national 
and international networking and to generate research funding. The successful candidate must 
have research experience on a high international level. 
 
The successful candidate will be teaching within the fields of endocrinology (organ 
physiology and clinical chemistry). The curriculum is under revision and the successful 
candidate will subsequently participate in the teaching of the medical students following the 
new curriculum.  
 
The successful candidate will also supervise Master- and PhD-students at the department and 
participate in the general teaching at the bachelor-level for the medical, dental, nutrition and 
pharmacy students as well as participate in other tasks at the department. 
 
Documented abilities and willingness to participate in collaborative work will be emphasised.  
 







The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to provide evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 
qualifications by submitting:  
 
• evidence of completed teaching training  
• evaluation reports of the applicant's teaching  


• overview of scope and level of teaching  
• overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results obtained  
• student awards received  
• own teaching publications  
• own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


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


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 
independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 
of teaching competence. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 68/16 


Sak nr.:  2016/6389  Møte: 22.06.2016 


 
 
 
 
Utlysing - professor i gynekologi ved Klinisk institutt 2 
 
 
Ved Klinisk institutt 2 er det ledig ei fast 100 % stilling som professor i gynekologi. 
 
Instituttet ber i brev av 13.6.2016 om at stillinga vert lyst ut snarast og legg ved 
utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. Stillinga er finansiert over 
grunnbevillinga. 
 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast 100 % 


stilling som professor i gynekologi ved Klinisk institutt 2.  
 


2. Det er ein føresetnad at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for 
stillinga innanfor eiga budsjettramme. 
 


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


 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth     Marianne Bø Larsen 
fakultetsdirektør      seksjonsleiar rekruttering 
   
   
13.06.2016 /ELSØ  
 
 
 
Vedlegg:  
Brev frå K2 
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 







 


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


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


Klinisk institutt 2 


Telefon  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Armauer Hansens Hus 


Bergen 


Sakshandsamar 


Eldbjørg Sanden Søvik 


+47 55 58 61 42 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


Utlysing - professor i gynekologi 


Ved Klinisk institutt 2 er det ledig ei fast 100 % stilling som professor i gynekologi etter 


avdøde professor Helga Salvesen. Stillinga er finansiert via annuum. 


 


Me ber om at stillinga vert lyst ut snarast og legg ved utlysingstekst og stillingsomtale på 


norsk og engelsk. 


 


 


 


 


 


Venleg helsing 


 


Per Bakke 


instituttleiar Julie Stavnes 


 administrasjonssjef 


 


 


 


 


 


Vedl. 


 


 


 


Referanse Dato 


2016/6389-ELSØ 13.06.2016 


  


 


 







Professor i gynekologi (100 %) ved Klinisk institutt 2  


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei fast 100 % 


stilling som professor i gynekologi. Arbeidsstad er Haukeland Campus ved Haukeland 


Universitetssjukehus.  


 


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


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


 


Stillinga er knytt til  Forskingsgruppe for gynekologisk kreft (Bergen Gynecologic Cancer 


Research Group) ved instituttet. For kvalifiserte kandidatar vil det vere anledning til å ha ei 


bistilling (20 %) ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.  


Dersom ikkje kvalifiserte søkjarar melder seg, vil ikkje-medisinarar med relevant 


forskingserfaring verte aktuelle.  


 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Per Bakke, 


tlf. 992 04 032, e-post: Per.Bakke@uib.no, eller professor Jone Trovik, Forskingsgruppe for 


gynekologisk kreft, tlf. 924 25 171, e-post: Jone.Trovik@uib.no. 


 


 


Kvalifikasjonar 


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


- Den som vert tilsett skal undervise i gynekologi eller relaterte emnar 


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


nasjonalt og internasjonalt 


- Det vil bli lagt vekt på evne til å få fram eigne forskingsmidlar 


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


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 


 


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


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


dokumentert vilje og evne til samarbeid.  


Undervisingsspråket i gynekologisk termin er til vanleg engelsk (internasjonal termin). For å 


undervise i andre medisin semester eller anna helsepersonell, vert det kravd at den som vert 


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


Kurs vert tilbode. 


 


Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-80 (kode 1013) i lønsregulativet til staten, for tida 648 


100 - 790 100  kr brutto per år for ei fulltidsstilling. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til 


Statens pensjonskasse. For særs kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare 


løn.  


 


Vi kan tilby  


 eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med 


fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt  


 tilgang til den store Bergen Gynekologiske Kreftbiobank med korresponderande 


kliniske data som spesielt med omsyn til endometriecancer er av internasjonalt format  


 kontakt med CCBIO: Centre for Cancer Biomarkers, eit senter for framifrå forsking 


med omsyn til kreftbiomarkører og målretta behandling 



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

mailto:Per.Bakke@uib.no

mailto:Jone.Trovik@uib.no





 for særs kvalifisert søkjar vil ekstra personal- og driftsressursar bli tilgjengeleg 


 for lege med gynekologisk kreftkompetanse kan stillinga evt. kombinerast med 20% 


stilling ved Kvinneklinikken, Seksjon for gynekologisk kreft, Haukeland 


Universitetssjukehus (ESGO-akkreditert) 


 faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling 


 god pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)  


 


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 


nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 


  


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


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


lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde.  


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


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


rekruttere personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne. 


Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert 


oppmoda om å søkje stillinga.  


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar 


om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på 


søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.  


Søknad  


Slik søkjer du stillinga: 


 


Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 


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


Legg ved: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


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


professor og maks 10 for førsteamanuensis) Kopier av desse i passande format (pdf) skal 


følgje med søknaden som vedlegg. 


 


 



http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere





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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 


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


lagt inn innan fristen. 


 


Ein viser elles til «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 


faglige/administrative lederstillinger». 


 


Søknadsfrist: 


 


 


 


 







Stillingsomtale  
 


Professor (100 %) i gynekologi ved Klinisk institutt 2  


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei fast stilling som 


professor (100 %) i gynekologi. Arbeidsstad er Haukeland Campus ved Haukeland 


Universitetssjukehus. 


  


Klinisk institutt 2 er eitt av fem institutt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet med til 


saman 320 vitskaplege og teknisk administrative medarbeidarar.  Dei tilsette er organisert i 22 


forskingsgrupper, og har eigen administrasjon.  


 


Klinisk institutt 2 gjev undervisning i ei rekkje kliniske fag inkludert gynekologi. Dei deltar 


også i etterutdanning av legar, og i masterprogram og ph.d.-utdanning i medisin, farmasi og 


ernæring. 


 


Den som vert tilsett skal inngå i Forskingsgruppe for gynekologisk kreft (Bergen Gynecologic 


Cancer Research Group, BGCRG) ved instituttet. Forskingsgruppa er ei stor, aktiv gruppe 


med totalt 3 faste vitskapelege stillingar, 7 stipendiatar og 5 postdoktorar. Forskargruppa har 


etablert Bergen Gynekologiske Kreftbiobank som med korresponderande kliniske data, 


spesielt med omsyn til endometrie cancer, er av stort internasjonalt format.  BGCRG er nært 


knytt til Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, som har ein ESGO-akkreditert 


seksjon for gynekologisk kreft. Forskingsgruppa har også eit tett samarbeid med CCBIO; 


Centre for Cancer Biomarkers, eit senter for framifrå forsking med omsyn til kreftbiomarkørar 


og målretta behandling. Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant fagfelt eller 


tilsvarande kompetanse.  


 


Den som vert tilsett skal delta i instituttet si generelle undervisning og eksamensarbeid i 


gynekologi eller beslekta kreftretta fag og rettleie bachelor-, mastergrads- og 


doktorgradskandidatar.  


  


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


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


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


 


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


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


for medisinstudiet er på engelsk. Det er difor naudsynt også å beherske engelsk godt.  


 


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


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


innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 


eit skandinavisk språk. Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si 


normale arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt 


undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt 


til.  


 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 


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


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



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

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

http://www.uib.no/mofa/

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

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

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





 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


• oversyn over mastergrads- og doktorgradsrettleiing og resultat  


• mottekne studentprisar  


• eigne pedagogiske publikasjonar  


• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  


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


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


 


 


Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig 


vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse. 







Professor of Gynecology - full-time permanent position at the 
Department of Clinical Science  
 


A full-time permanent position as Professor of Gynecology is vacant at the University of 


Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Science. The place of 


work is at Haukeland Campus at Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. 


 


See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 


particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment. 


 


The position is attached to Bergen Gynecologic Cancer Research Group at the Department of 


Clinical Science. For qualified applicants an additional 20% position as consultant in 


gynecology at the Department of Gynecology, Haukeland University Hospital will be 


available. If there are no qualified MD applicants to the professorship, non-MD applicants 


with relevant research background will be preferred.     


 


Additional information on the position is obtainable from Head of Department, Professor Per 


Bakke, phone: + 47 55 97 32 25, e-mail: Per.Bakke@uib.no or professor Jone Trovik, Bergen 


Gynecologic Cancer Research Group, phone: + 47 924 25 171, e-mail: Jone.Trovik@uib.no 


 


Qualifications  


 The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding 


qualifications 


 The successful candidate will be teaching gynecology or related topics general 


 Emphasis will be put on the ability of the applicant to create a good research 


environment 


 Emphasis will be put on the ability to generate external research funding   


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


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


Emphasis will be put on experience as principle investigator of research projects, coordinating 


research programs and strategic research activities. Proven willingness and ability to 


cooperate will be of great importance in the evaluation process.  


The teaching language in genecology will normally be English. To be able to teach other parts 


of the medical curriculum the successful applicant must be able to teach in Norwegian or one 


of the other Scandinavian languages within two years of his/her appointment. Norwegian 


courses will be offered. 


 


Salary  


Professor salary will be paid in accordance with level 72-80 (code 1013) on the government 


salary scale, at present NOK 648 100 - 790 100 gross p.a. for a full-time position. A pension 


contribute of  2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of 


highly qualified applicants a higher salary may be considered.  


We can offer  


 A good and challenging international working environment in a faculty with an 


academic environment that is in the forefront nationally and internationally 



mailto:Per.Bakke@uib.no

mailto:Jone.Trovik@uib.no





 Access to the extensive Bergen Gynecological Cancer Biobank including clinical data 


with special reference to endometrial cancer  


 Contact with CCBIO, Centre for Cancer Biomarkers, which is a Centre of Excellence 


(CoE) at the Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen 


 For particularly qualified applicants extra grants and technical resources may be 


available  


 For qualified MD an additional 20% position as consultant in gynecology is available 


at the Department of Gynecology, Section for gynaecological cancer which is ESGO 


accredited  


 Professional challenges with opportunities for personal development and skills 


development 


 A good pension scheme in the Norwegian Public Service Pension Fund 


 Inclusive workplace (IW) 


 


For more information regarding what the University of Bergen can offer its employees please 


visit: http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees 


 


Guidelines  


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


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


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


schemes and retirement age.  


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied. 


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 


possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective 


to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons 


of various ethnic backgrounds and persons with disabilities. Persons of different ethnic 


backgrounds and persons with disabilities are therefore encouraged to apply for the position. 


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


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


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


if his/her request is not respected. 


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


time. 


Application 


How to apply for the position: 


 



http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees





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


website:  


 


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


activities 


● scanned copies of your certificates 


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


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


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


information on where they have been published 


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


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


professor) 


 


It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 


place special emphasis, is attached in its entirety. 


 


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


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


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


sure all relevant documentation is present. 


 


 


Closing date for applications: 







DESCRIPTION OF POSITION 


Full-time permanent position as Professor in Gynecology at the 
Department of Clinical Science  
 


A full-time permanent position as professor of gynecology is vacant at the University of 


Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Science. The place of 


work is at Haukeland Campus, at Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. 


 


The Department of Clinical Science is one five departments at the Faculty of Medicine and 


Dentistry and covers several of the clinical disciplines within the field of medicine. There are 


about 320 employees at the Department of Clinical Science which comprise 22 research 


groups and the administration.   


 


The Department of Clinical Science offers teaching within several clinical fields, including 


gynecology. The department has important tasks in the training of new doctors as well as 


master degree programs and PhD education within medicine, pharmacy and nutrition.  


 


The successful candidate shall be part of Bergen Gynecologic Cancer Research Group, 


BGCRG at the Department of Clinical Science. The BGCRG is a large, active group 


comprising 3 permanent positions, 5 postdocs and 7 PhD candidates. The research group has 


established the Bergen Gynecological Cancer Biobank including clinical data with special 


reference to endometrial cancer. The biobank is extensive also by international standards.  


The BGCRG has a close collaboration with the Department of Gynecology, Haukeland 


University Hospital, which comprises an ESCO accredited section for gynecological cancer. 


The BGCRG also has a close collaboration with CCBIO which is a Centre of Excellence 


(CoE) at the Faculty of medicine and Dentistry, University of Bergen.  


 


 


The successful candidate must hold a relevant Norwegian doctorate or corresponding 


qualifications. The successful candidate will be teaching general and basic clinical skills 


within the fields of gynecology and related cancer topics. The successful candidate will also 


supervise Bachelor- Master- and PhD-students at the department. 


 


Emphasis will be put on the applicant’s experience as a principle investigator of research 


projects, coordinating of research activity and strategic research activities. Documented 


abilities and willingness to participate in collaborative work will be emphasised.  


 


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


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


appointment. The teaching language in gynecology is English. The successful candidate 


therefore needs to be fluent in English.  


 


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


have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 


required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 


This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 


Scandinavian language at the time of appointment.  


 


Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 


normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 







teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 


outside the organisational unit to which the appointment belongs.  


 


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


in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 


qualifications by submitting:  


 


 evidence of completed teaching training  


 evaluation reports of the applicant's teaching  


 overview of scope and level of teaching  


 overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results 


obtained  


 student awards received  


 own teaching publications  


 own teaching compendia and material reports showing participation in projects 


related to the development of teaching, such as alternative forms of teaching, 


supervision or teaching environments. 


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 


independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 


of teaching competence. 
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Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 50/16) 
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 44/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Utdelt i møtet: 
Sak 50/16 HMS beredskap – Retningslinjer og registrering for ansatte ved 
arbeid utenfor Universitetet i Bergen: 
- Beredskapsplan for UiB-ansatte i utlandet 
 
Det var ikke varslet om noen inhabilitetsforhold.  
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 


Sak 45/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 20.04.2016.   


  Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 46/16  Oppnevning av Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger 


Saksforelegg av 04.05.2016, vedl. (ePhorte 15/3368) 
     


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner 


Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger med sammensetning som 
foreslått i saksforelegget. 


2. Leder for tilsettingsrådet er visedekan med særlig ansvar for odontologi. 
3. Instituttleder er innstillingsmyndighet. 
4. Mandatet til Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger er å foreta 


utlysning og tilsetting i stillinger som instruktørtannlege, instruktør-tannlege 
med godkjent spesialistutdanning, spesialtannlege og avdelingstannlege. 


5. Fungeringsperioden for Tilsettingsrådet er to år. Studentene oppnevnes for 
ett år om gangen. 


6. Dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene og varamedlemmene etter 
forslag fra institutt, tjenestemennene og studentene. 


 
Sak 47/16  Økonomirapport pr. april 2016 


Saksforelegg av 12.05.2016, vedl. (ePhorte 15/5771)   
  


Vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport per april til orientering. 


 
Sak 48/16 Budsjett og budsjettprosess for 2017 


Saksforelegg av 11.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4966) 
     


Vedtak:  
1. Budsjettprosessen for 2017 følger oppsatt tidsplan. 
2. Fakultetsstyret tar premissene for budsjett 2017 i saken til orientering. 


 
Sak 49/16 Utgår 
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Sak 50/16 HMS beredskap - Retningslinjer og registrering for ansatte ved arbeid 
utenfor Universitetet i Bergen 
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 16/4390) 


  
 Saken ble lagt frem til diskusjon i møtet.  


  
Vedtak:  
Saken utredes videre.  


 
Sak 51/16 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden  – unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 13. 1. ledd 
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 13/9062) 


   
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet 
  
Sak 52/16 Fortsettelse i stilling utover aldersgrensen – Institutt for klinisk 


odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd 
Saksforelegg av 29.04.2016, vedl. (ePhorte 16/3780) 


 
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet 
 
Sak 53/16 Midlertidig utviding av fast førsteamanuensisstilling (50 %) til 80 % i eit 


år – Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Saksforelegg av 20.04.2016, vedl. (ePhorte 16/4403) 


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


Lunde midlertidig får utvida sin faste stilling som førsteamanuenis (50 %) 
til 80 % frå og med 1.august 2016 til og med 31.juli 2017.  


2. Den midlertidige utvidinga skjer med føresetnad om at Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin har budsjettmessig dekning for utvidinga.  


 
Sak 54/16 Utlysingstekst og stillingsomtale – innstegsstillingar ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet 
Saksforelegg av 06.05.2016, vedl. (ePhorte 16/5015) 


 
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret vedtek framlagt utlysingstekst og stillingsomtale for 


innstegsstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard 


for utlysing og stillingsomtale. 
3. Fakultetsstyret godkjenner at det vår 2016 utlyses en (1) innstegsstilling.  


 
Sak 55/16 Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i medisin – Klinisk institutt 2 


Saksforelegg av 04.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4707) 
 


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


stilling som førsteamanuensis (100 %) i medisin ved Klinisk institutt 2.  
2. Det forutsettes at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen 


innenfor egen budsjettramme.  
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard 


for utlysning og stillingsomtale.  
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Sak 56/16 Utlysning – Senterleder (Professor/førsteamanuensis, 30 %) ved Senter 


for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) – Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin 
Saksforelegg av 10.05.2016, vedl. (ePhorte 16/4683) 


 
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det skal 


lyses ut en 30% fast stilling som senterleder (professor/førsteamanuensis) 
ved Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS).  


2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


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


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.  
 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016, vedl.  
b) HMS-avvik pr 11.05.2016 (perioden 08.04.- 11.05.2016), vedl.  
c) Dekanen orienterer: 


- Møte med Helseministeren der bl.a. praksis i primærhelsetjenesten ble 
tatt opp. Det arbeides videre med bedre finansiering av praksis i 
primærhelsetjenesten, med tilbud om opplæring og veiledning til 
praksisveilederne. 


- Helsecampus Årstadvollen: Det arrangeres et seminar 10.-11.8.2016 
for brukerne av de fremtidige byggene på Årstadvollen. Tema er bl.a. 
samhandling og forskning. 


 
IV   EVENTUELT  
  Intet. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.10 
18.05.2016/gjb 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 64/16 


Sak nr.: 2015/11516  Møte: 22.06.2016  


 
 
 
Prosjektskisse for ny studieplan – Integrert masterprogram i 
odontologi 


 
Hva saken gjelder 


Høsten 2015 ble det igangsatt et arbeid for å revidere gjeldende studieplan for 
Integrert masterprogram i odontologi. Programutvalg for odontologiske fag har lenge 
sett behovet for en revisjon, men arbeidet har blitt skjøvet på med bakgrunn i den 
pågående revisjonen av medisinstudiet. 
 
Det ble høsten 2015 opprettet to arbeidsgrupper. Arbeidsgruppe 1 fikk som mandat å 
foreslå tiltak for å effektivisere klinikkdrift i forhold til ulik arbeidstid for klinikk- og 
undervisningspersonell, samt se på plassering av teoretisk undervisning medformål å 
utnytte undervisningslokaler mest mulig effektivt. Gruppen leverte sin rapport i januar 
2016. 
 
Arbeidsgruppe 2 ble gitt et mer langsiktig mandat rettet mot planlegging av en 
revidert studieplan for odontologistudiet. Gruppen har, som en innledende del av 
dette arbeidet, levert en prosjektskisse som skal danne grunnlag for det videre 
arbeidet. I prosjektskissen inngår : 


• Målsetning for ny studieplan 
• Grunnleggende rammer for teoretisk og klinisk undervisning 
• Fremdriftsplan for videre arbeid 
• Oversikt over underarbeidsgrupper, med arbeidsområder og ansvarlige 


 
Prosjektskissen legges frem for fakultetsstyret. 


Forslag til vedtak 
1. Styret tar prosjektskissen for studieplan i odontologi til orientering. 


 
2. Styret gir sin tilslutning til at studieplanarbeidet fortsetter i tråd med de 


prinsipper og tidsfrister som er skissert i dokumentet. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 


fakultetsdirektør  Ørjan Leren  
  seksjonsleder  
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07.06.2016/EIDA 
 
 
Vedlegg:  


• Forslag til ny studieplan i odontologi (prosjektskisse) 
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Forslag til ny studieplan i odontologi 
Prosjektleder Marit Øilo 
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Bakgrunn for behovet for ny studieplan i odontologi 
 


Bakgrunnen for arbeidet med ny studieplan er flersidig. For det første er det veldig skjev 
arbeidsbelastning i studiehverdagen for studentene (basert på studentevalueringer de siste 10 
årene). Studentene opplever lav grad av arbeidsbelastning i de første tre semestrene og ekstremt 
stor arbeidsbelastning på 5., 7. og 8. semester. Studentene opplever i tillegg at de har liten mulighet 
for å styre sin egen studiehverdag etter 3. semester, da det er mye timeplanlagt og obligatorisk 
undervisning på dagtid (30-37 timer per uke). I tillegg har studentene oppgaver på laboratoriet og i 
klinikk som ikke er timeplanfestet, men som må utføres i arbeidstid. Selvstudie må i all hovedsak 
foregå på kveldstid og i helger. Dette tilsier at studentene har vesentlig mer arbeidsbelastning enn 
det som er normert for et fulltidsstudium.  


Videre opplever studentene at de har lav motivasjon for de prekliniske fagene ettersom de ikke 
forstår hva dette skal brukes til. De ønsker klinisk erfaring tidligere i studiet for å kunne danne seg et 
bilde av hvorfor det er viktig å erverve seg basalkunnskaper. Studentene opplever også at de har 
problemer med å forstå arbeidsoppgavene på ferdighetskursene, da de ikke kjenner til 
sluttproduktet, eksempelvis har de færreste studentene kjennskap til hva en krone eller en bro er når 
skal begynne å lage det selv. 


IKO ser at driften av studentundervisningen med pasientbehandling slik den utføres i dag, er tungvint 
og uhensiktsmessig med tanke på pasientflyt, arealutnyttelse og utnyttelse av arbeidskraft (se 
rapport fra arbeidsgruppe 1). Eksempelvis er det veldig ulike behov for lærerkrefter 
(instruktørtannleger og annet klinikkpersonale) på høst og vårsemesteret på enkelte fagseksjoner. 
Studentene får ikke tilstrekkelig erfaring med å gjennomføre et fullstendig journalopptak med 
diagnostikk og behandlingsplanlegging (se NOKUT rapport 2007).  


I de fleste fag er forelesninger spredt over lange perioder som gir en fragmentert teoretisk 
undervisning og for noen fag uhensiktsmessig lang tid fra oppstart av forelesninger til eksamen. Det 
er også lite hensiktsmessig at eksamen kommer på slutten av den kliniske praksisperioden. Det er i 
flere fora ytret ønsker om mer samlet fagspesifikk undervisning. 


Dagsordenen med to kliniske økter, med en hektisk periode i mellom, der både lunsj og forelesninger 
skal avvikles, gir stressende arbeidsdager for studentene og trolig dårligere utbytte av teoretisk 
undervisning. Videre gir det ofte en forskyvning av arbeidsdagen, slik at studenten ikke rekker å bli 
ferdig i tide før klinikkpersonalet skal gå hjem for dagen. Dette svekker både pasient- og 
studentsikkerheten.  


Videre ser IKO at det er behov for en modernisering av studieplanen slik at vi utdanner tannleger 
som er rustet for morgendagens behov og morgendagens teknologiske hjelpemidler (se egen rapport 
om implantater). Det er viktig at vår utdanning er i tråd med internasjonale standarder og 
retningslinjer og at vi tar i bruk moderne undervisnings- og vurderingsformer som har vist seg å være 
mer effektive enn tradisjonell klasseromsundervisning  


Ytterligere er det nylig laget ny studieplan for medisin, og det er behov for å gjøre endringer i vår 
studieplan slik at disse samsvarer i de første 3 semestrene. Medisinerstudentene begynner for 
eksempel med pasientkontakt på 1. studieår og dette danner grunnlaget for en del av de teoretiske 
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kursene på første og andre semester. For at odontologistudentene skal ha tilsvarende utbytte av 
denne undervisningen, må de også ha arenaer for pasientkontakt samtidig.  


 


Mandat for arbeidsgruppe 2 
Arbeidsgruppen fikk følgende mandat: 


• Beskrive behovet for fremtidig tannhelsetjeneste (15-års perspektiv). Hvilken 
kompetanseprofil skal en fremtidig tannlege ha? 


• Foreta en grenseoppgang mellom allmennpraksis og spesialisttjenester (grunnutdanning vs. 
Spesialistutdanning) på generelt nivå 


• Tilpasse klinisk undervisning i allmennodontologi konsentrert til en ukedag og tilpasse de 
ulike kliniske fagenes undervisning til dette, inkludert tidspunkt for vurdering (eksamen) 


• Vurdere varighet og plassering av praksisstudiet 
• Foreslå ny fordeling av studiepoeng etter revisjon av makroplanen 
• Foreslå tiltak som skal bedre pasientflyt i klinikken, inkludert pasientinnskriving 
• Vurdere å foreslå økt bruk av nye undervisnings- og vurderingsformer, vurdere om mengden 


teoretisk undervisning kan reduseres og om det er behov for å endre vurderingsformer som 
benyttes innen de ulike emnene. 


• Se på forhold ved studieplanen som kan bedre studentutvekslingen i programmet, både når 
det gjelder utreisende og innreisende studenter. 
 


Målsetning for ny studieplan i odontologi  


Hovedmål 
• Legge om teoretisk undervisning til basal fagspesifikk undervisning innen alle felt de første 3 


studieårene og mer kompleks temabasert undervisning de 2 siste studieårene. 
• Sette pasienten i fokus og la pasientens helhetlige behov styre studentenes kliniske tjeneste. 
• Styrke den akademiske profilen ved å utvide prosjektoppgaven og plassere oppstart tidligere 


i studiet. 


Delmål studenter 
• Tidligere klinisk eksponering og dermed økt forståelse for faget 
• Økt bruk av gruppearbeid hvor studentene lærer av hverandre og stimuleres til egenstudier 
• Større fokus på helhetlig behandling, behandlingsplanlegging og prognosevurdering 
• Større ansvar for pasienter; pasienten i fokus 
• Økt vitenskapelig fokus gjennom hele studiet 
• Økt ansvar for egen læring og progresjon 
• Jevnere arbeidsbelastning gjennom hele studiet og kontroll med egen studiehverdag 
• Kompetanse til å møte fremtidens odontologi 
• Praktisk erfaring fra ulike klinikker: offentlig, privat, sykehus, sykehjem osv. 


Delmål institutt 
• Mer samlet teoretisk undervisning 
• Økt fokus på forskningsbasert undervisning 
• Små fagspesifikke eksamener tidligere i studiet 
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• Større og mer sammensatte eksamener senere i studiet 
• Bruk av virtuelle pasienter som eksamensform 
• Undervisning i form av tematiske bolker 
• Økt funksjonell utnyttelse av personale, utstyr og undervisningslokaler 
• Mer bruk av digitale hjelpemidler og undervisningsformer 
• Økt mulighet for å samle større grupper av ansatte og studenter i møter, seminarer og kurs 


på dagtid 
 


Ny studieplan 
Teoretisk undervisning:  


Teoretisk undervisning vil fordeles slik at de mest basale emnene vil bli undervist og vurdert med 
fagspesifikke eksamener tidligere i studiet i forhold til dagens ordning. De siste 3-4 semestrene vil 
undervisning bli samlet i tematisk bolker med bidrag fra flere ulike fagområder. Studentens 
progresjon vurderes ved hver semesterslutt med en semestereksamen. Semestereksamen skal ha en 
klinisk del i form av virtuell pasienteksamen, samt en teoretisk del i form av eksamen sammensatt av 
de ulike fagområdene som har gitt undervisning i semesteret.  


I tillegg skal studenten levere to skriftlige arbeider i form av en todelt integrert master Del 1 skal 
være en enkel oversiktsoppgave over valgfritt tema. Del 2 skal være en fordypningsoppgave over 
valgfritt tema, med mer forskningsbasert fokus.  


Klinisk undervisning 
Kull I: Assistansekurs 1. semester, assistering av minimum 10 økter 2. semester.  
Kull II. Assistering av minimum 30 økter, 2. og 3. semester, hospitering på spesialistklinikk og 
kirurgen. 
Kull III. Pasientbehandling, enkle oppgaver henvist fra kull IV og V, studenter arbeider 2 sammen. 
Kull IV: Voksne pasienter, alle typer behandling fra journalopptak, diagnostikk, 
behandlingsplanlegging, behandlingsgjennomføring og avlevering. En gruppelærer har hovedansvar 
for 6 studenter og deres pasienter. Pasienten følger studenten. Enkle oppgaver henvises til student 
på kull III. Arbeid på Barneavdeling 1 økt pr. uke hvert semester. 
Kull V: Alle typer pasienter. Voksne pasienter, som nevnt over, arbeid på Barneavdeling 1 økt pr. uke 
hvert semester. Hospitering på utplasseringsklinikker i Bergen, offentlig og privat, eks. 
Kompetansesenter, offentlig klinikk og sykehjem, en til to uker hvert sted. Praksisstudiet (se under) 
 







6 
 


 


Figur 1. Pasientflyt ved pasientbehandling for voksne. Studenten på 4. og 5 studieår tar opp journal på første 
besøk og sørger for å lage en behandlingsplan med kostnadsoverslag før neste besøk. Pasienten følges opp og 
behandles i all hovedsak av en student. Enkle arbeidsoppgaver henvises til studenter på lavere kull. Vanskelige 
arbeidsoppgaver henvises til spesialistkandidater. Hovedstudenten står ansvarlig for henvisning og videre 
oppfølging sammen med gruppelærer og teamsekretær. Studentene kan også henvise til hverandre, dersom 
dette gir bedre pasientflyt eller mer hensiktsmessig fordeling av erfaring. Pasienten skal inn til avlevering og 
gjennomgang på Oral diagnostikk før utskrivning eller overføring til et kontrollregime. 


Vurderingsformer i klinikk og teori 
Det vil bli underveisvurdering i ferdighetskurs og kliniske kurs. Hver student knyttes opp mot en 
mentor som skal holde seg orientert om progresjon og pasientflyt. Disse jobber i et team med 
klinikktannhelsesekretær som har felles ansvar for pasientene og studentenes progresjon. 


Alle kliniske økter/prosedyrer/hospitering skal registreres i studentens digitale læringsmappe (e-
mappe). Studentene er selv ansvarlig for å få oppfylt sine krav i de ulike fag/klinikker, men kan få 
hjelp av gruppelærer og teamsekretær til å skaffe egnede kasus ved behov. 


Teoretisk undervisning vurderes ved gjennomgang av gruppearbeid, ved innleverte virtuelle 
pasientvurderinger, ved kasuspresentasjon og ved eksamen. 


Praksisstudiet:  
3 uker utplassering på offentlig klinikk 9. semester. Skriftlig rapport basert på erfaringen skal leveres i 
9. semester. Utvidelse skal vurderes, samt både omfang og innhold i eventuell utvidelse. 


 


Fremdriftsplan for Arbeidsgruppe II 
Februar 2016: Innsamling av nødvendig grunnlagsinformasjon, rapporter, studentevaluering, NOKUT, 
st.mld., lover og regler o.l. - GJENNOMFØRT 


Mars/April 2016: Diskutere overordnede prinsipper og ideer for tannlegeutdanningen i Bergen - 
GJENNOMFØRT 
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Mai 2016: Forme en grovskisse for ny studieplan. Foreslå underarbeidsgrupper som skal samle inn 
nødvendig informasjon til ny studieplan og/eller lage konkrete løsninger på ulike modeller - 
GJENNOMFØRT 


Mai 2016: Presentere grovskisse med forslag til underarbeidsgrupper med de respektive 
arbeidsbeskrivelsene for styringsgruppen - GJENNOMFØRT 


Mai/juni 2016: Arrangere åpne informasjonsmøter med presentasjon av overordnede prinsipper og 
foreløpig skisse - GJENNOMFØRT 


Juni 2016: Sende ut arbeidsbeskrivelser til underarbeidsgrupper, med spesifiserte krav om nødvendig 
informasjon. Publisere nettside som informerer om progresjonen i arbeidet. Sende ut 
spørreundersøkelse om fremtidens behov og utfordringer. 


November 2016: Frist for innsending av rapporter fra underarbeidsgrupper 


Desember 2016 - April 2017: Detaljplanlegging av ny studieplan. 


April 2017: Førsteutkast «Ny studieplan» sendes på høringsrunde på mail til medlemmer i 
Arbeidsgruppe 2, samt til styringsgruppe for orientering 


Mai 2017: Forslag til Ny studieplan sendes på høring til styringsgruppen, Fagseksjoner og SU, svarfrist 
15. september 


August 2017: Åpent informasjonsmøte for ansatte IKO om ny studieplan 


August 2017: Åpent informasjonsmøte for studenter på IKO om ny studieplan 


November 2017: Ny studieplan klar for implementering for kull I, (IV og V), August 2018   


 


Underarbeidsgrupper og deres arbeidsoppgaver 
 


Underarbeidsgrupper Oppgaver Ansvarlig 
IT-løsning Klinikkbookingsystem 


Stolbooking/student/pasientkontakt/teamsekretær 
Oversikt over ledige stoler 
Mulighet for å regulere antall tilgjengelige uniter 
basert på lærerkrefter 


Knut Buanes, Tone Holtås, 
Marit Øilo 


Klinikklogistikk Sørge for praktiske nettbaserte løsninger for fordeling 
av stoler, pasienter og lærerkrefter, Mentorordning, 
Diagnostikkavdeling, Akuttklinikk 


Cecilie H. Petterson/Kari 
Vabø/Harald Nesse/Mona 
Johannesen 


Faglogistikk  
Undervisnings- og 
vurderingsformer 


Kravspesifikasjoner, målbeskrivelse 
Valgfag 
Grensegang og integrering med Spesialisering 
Beskrive bruk av undervisnings- og vurderingsformer 


Marit Øilo/Xieqi Shi/Karen 
Brinch 


Temabolker Foreslå tema 
Skissere omfang og gjennomføring 
Vurderingsformer de siste 2 år 


Torgils Lægreid/Ida 
Kjeseth/Anders Røsland/ 
Kathrine Skarstein 


Timeplan/studiepoeng Skissere grovinndeling av studiepoeng og tidsmessig 
plassering av de ulike kursene 


Karen Brinch/Sissel Urdal 
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Praksisstudiet Vurdere omfang, plassering og eventuell utvidelse 
(TVEPS?) 


Kristin Klock/ Marit Øilo 


Virtuell 
pasienteksamen 


Utrede mulighet for bruk av virtuelle pasienter som 
kasus og til eksamen 


Xieqi Shi/Annika Rosen 


Klinisk 
pasienteksamen 


Utrede mulighet for bruk av pasienter til avsluttende 
eksamen (OSCE-test) 


Torgils Lægreid/Harald 
Nesse 


Introkurs/Pasientkont
akt/Klinisk hospitering 


Pasienthåndtering/Assistansekurs/Hospitering på kull I 
og II. Tilpasses timeplan fra IBM 


Lucia Nesteby/Marit 
Øilo/Mildrid 
Vevelstad/Katrine Skarstein 
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 22. juni 2016 
 
 
Sak 89/16  
Tilsetting uten utlysning – professor II (20 % bistilling) i 4 år og 8 mnd. ved Klinisk 
institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/4501 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 92/16  
Utlysning – stipendiat (100 % i 4 år ved Centre for Intervention Science in Maternal 
Child Health (CISMAC), Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


2016/5004 


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


midlertidig stilling som stipendiat (100 %) for en periode på fire (4) år med 25 % 
pliktarbeid fra 1. juli 2016 ved Centre for Intervention Science in Maternal and Child 
Health (CISMAC), knyttet til CISMAC studien ”Zinc as an adjunct for the treatment of 
Clinical severe infection in infants younger than 2 months. Stillingen er finansiert av 
Universitetet i Bergen. 


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


utlysning. 
 
 
Sak 93/16  
Tilsetting uten utlysning - forsker (80 %) ved CISMAC (SFF) ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin 


2016/4681 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 94/16  
Tilsetting – forsker (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/2327 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
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Sak 95/16  
Tilsetting utan utlysing - to stipendiater (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2016/4565 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 96/16  
Tilsetting – universitetslektor (20 % bistilling) i 4 år ved Klinisk institutt 2, Haugesund 
sjukehus 
 
2016/3549 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 98/16  
Utlysning – forsker (20 %) i 1 år ved SFF/NORMENT/Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2016/4349 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
            utlysning av 20 % midlertidig stilling som forsker. Stillingen er for en periode på 1 år. 
 


2. Stillingen er knyttet til Norwegian Centre for Mental Disorders Research (NORMENT), 
et senter for fremragende forskning (SFF), finansiert av Norges forskningsråd. 


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


            utlysning. 
 
 
Sak 99/16  
Tilsetting – universitetslektor (20 %) i biomedisin i 4 år ved Institutt for biomedisin 
 
2015/12024 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 100/16  
Utlysning – forsker (100 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/5298 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for midlertidige stillingen som forsker (100 %), kode 1109, for en periode på 
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et (1) år ved Klinisk institutt 2. Stillingen er knyttet til prosjektet «Phase II Trial to 
Evaluate Prevention of Infection with Mycobacterium tuberculosis of H56:IC31, a 
novel TB vaccine, in Tanzanian Adolescents».  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norges forskningsråd (NFR). 
    


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


 
 
Sak 101/16  
Utlysning – forsker (100 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/5335 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for midlertidige stillingen som forsker (100 %), kode 1108, for en periode på 
et (1) år ved Klinisk institutt 2. Stillingen er knyttet til prosjektet «Phase II Trial to 
Evaluate Prevention of Infection with Mycobacterium tuberculosis of H56:IC31, a 
novel TB vaccine, in Tanzanian Adolescents».  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norges forskningsråd (NFR). 
    


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


 
 
Sak 103/16  
Tilsetting – førsteamanuensis (20 % bistilling) i 2 år ved Klinisk institutt 2 
 
2016/2431 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 104/16  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 4 år ved Institutt for biomedisin, delfinansiering 
 
2016/1857 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 105/16  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år i molekylær nevrobiologi ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/5592 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
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utlysning av 100 % midlertidig stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år i 
molekylær nevrobiologi ved Institutt for biomedisin. 


 
2. Stillingen er knyttet til Toppforskprosjektet; «Molecular control of Arc protein: 


decoding a master regulator of synaptic plasticity and cognition”, og er finansiert av 
Norges Forskningsråd.  


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


            utlysning. 
 
 
Sak 106/16  
Utlysing – forskar (100 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 


2016/5614 


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


mellombels 100 % stilling som forskar ved Klinisk institutt 2, for ein periode på to (2) 
år. Stillinga er knytt til prosjektet «AML-VaccIN», finansiert av Horizon 2020. 


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


Sak 108/16  
Utlysing – universitetslektor (20 %) i samfunnsfarmasi i 3 år ved Senter for farmasi, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


2016/5718 


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


mellombels 20 % stilling som universitetslektor i samfunnsfarmasi for ein periode på 
tre (3) år. Stillinga er ved Senter for farmasi, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, og finansiert via annuum. 


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


 
 
Sak 109/16  
Tilsetting – forsker (50 %) i 4 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
eksternt finansiert  
 
2016/2870 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
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Sak 110/16  
Tilsetting – forsker (100 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2016/1206 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


 
 
Sak 111/16  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 2 år ved Klinisk institutt 
1, eksternt finansiert 
 
2013/4828 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 112/16  
Utlysning – forsker (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
eksternt finansiert 
 
2016/5873 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut midlertidig 
stilling som forsker (100 %) for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til 
kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved instituttet og skal drive metodisk 
utviklingsarbeid i en nasjonal forskningsinfrastruktur for helseregisterforskning (Health 
Registries Research, HRR) finansiert av Norges forskningsråd. 


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


            utlysning/stillingsomtale. 
 
 
Sak 113/16  
Utlysning – professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (ortopedisk 
kirurgi) i 4 år ved Klinisk institutt 1, arbeidsplass ved Haukeland universitetssykehus 
 
2016/5991 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som professor II (20 % bistilling) i medisin (ortopedisk kirurgi) for 
fire (4) år fra tilsettingsdato. Dersom det ikke melder seg søkere med 
professorkompetanse, kan det være aktuelt å tilsette førsteamanuensis (20 % 
bistilling). Stillingen er knyttet til fast hovedstilling som overlege ved Ortopedisk 
klinikk, Haukeland universitetssykehus. 
 


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


 
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
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Sak 114/16  
Tilsetting – forsker (20 % bistilling) i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2016/2895 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 115/16  
Tilsetting – universitetslektor (20 % bistilling, vikariat) i patologi (rettsmedisin) ved 
Klinisk institutt 1, arbeidsplass ved Haukeland universitetssykehus 
 
2016/3310 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2016 - per 8. juni 2016
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveiledere


1 Aasen Synnøve Nymark IBM Frits Alan Thorsen Rolf Bjerkvig, Terje Sundstrøm
2 Advani Rajiv K1 Halvor Næss Martin Kurz
3 Asgedom Akeza A. IGS Bente E. Moen Magne Bråtveit
4 Barstad Bjørn K2 Knut Øymar Dag Tveitnes
5 Berge Jan Erik K1 Fredrik K. Goplen Hans Jørgen Aarstad, Stein Helge Glad Nordahl
6 Berland Siren K2 Gunnar Houge Stefan Johansson
7 Bjordal Oddbjørn K1 Roald Omdal Katrine Norheim, Eyvind Rødahl
8 Bjørnstad Ronja IBM Lars Herfindal Stein Ove Døskeland, Jan Didrik Schjøtt
9 Blinkenberg Jesper IGS Steinar Hunskår Øystein Hetlevik


10 Brandser Yngvild Eline IGS Karin Anna Petersen Jeanne Boge, Frode Fadnes Jacobsen, Gudmund Ågotnes
11 Cooper Trond Johan K2 Kennteh Dickstein Kjetil Steine
12 Drengenes Christine K2 Rune Grønseth Tomas Eagan, Harald Wiker, Per Bakke
13 Emberland Knut Erik IGS Guri Rørtveit Knut-Arne Wensaas
14 Erdal Marta K2 Rune Grønseth Tomas Eagan, Ane Johannessen
15 Flønes Irene Hana K1 Tzoulis Charalampos Kristoffer Haugarvoll, Ole-Bjørn Tysnes
16 Fournel Remi IBM Margaret Veruki Espen Hartveit (det arbeides med å finne ny medveileder)
17 Grønningsæter Ida Sofie K2 Øystein Bruserud Kimberley Joanne Hatfield, Håkon Reikvam
18 Hagen Kari Britt K1 Ragna Anne Lind Håvard Søiland, Turid Aas
19 Hammenfors Daniel Sten K2 Malin Jonsson Johan Brun
20 Haugse Ragnhild K2 Emmet Mc Cormack Spiros Kotopoulis
21 Haugsgjerd Teresa Risan IGS Grethe S. Tell Ottar Nygård, Grace Egeland, Stein Emil Vollset, Gerhard Sulo
22 Kaci Alba K2 Pål R. Njølstad Ingvild Aukrust, Lise Bj. Gundersen
23 Kang Jing IBM James Lorens Oddbjørn Straume
24 Khanevski Andrej Netland K1 Lars Thomassen Nicola Logallo
25 Lüdeke Johanna K1 Anders Molven Kelly Velasco Pinto, Ingvild Aukrust
26 Mohamed Nazar Gafar A. K1 Daniela Costea Anne Chr. Johannessen, Ahmed Suleiman
27 Mohamed Nuha Mohamed K1 Daniela Costea Anne Chr. Johannessen
28 Mukunya David IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine, Karen M. Moland, Victoria Nankabirwa
29 Nakling Arne Exner K1 Dag Årsland Halvor Næss, Tormod Fladby, Hogne Sønnesyn
30 Nima Dawit Desalegn IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim
31 Nyarubeli Israel Paul IGS Bente E. Moen Magne Bråtveit, Alexander Tungu
32 Nystøyl Dag Ståle IGS Eik Zakariassen Steinar Hunskår
33 Nzwalo Hipolito K1 Nicola Logallo Lars Thomassen, Ana Marreiros
34 Olsen Aarid Liland IGS Liv Inger Strand Liv Helvik Skjærven, Liv Heide Magnussen
35 Panahandeh Pouda IBM Nils Halberg Inge Jonassen
36 Pedersen Line IBM Nils Halberg Anders Molven
37 Pejovic Carl Johan Nicolaus IGS Thorkild Tylleskär Mats Blennow, Hege Langli Ersdal, Tobias Alfven







38 Randadip Chowdhury IGS Tor Arne Strand Sunita Taneja
39 Roro Meselech Assegid IGS Bernt Lindtjørn Wakgari Deressa Amante
40 Rundgren Ida Marie K2 Øystein Bruserud Elisabeth Ersvær, Anita Ryningen
41 Sande Anne Kvie IGS Nils-Halvdan Morken Erik Andreas Torkildsen
42 Sichmanova Zuzana K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
43 Sitali Lungowe IGS Bernt Lindtjørn James Chipeta
44 Skutlaberg Dag Harald K2 Steinar Skrede Harald Wiker, Haima Mylvaganam
45 Slettevoll Steffen Aleksander K2 Rebecca Cox Brokstad Fan Zhou
46 Smajlagic Dinca K2 Stefan Johansson Tetyana Zayats
47 Smeland Hilde Ytre-Hauge IBM Rolf Reed Linda Stuhr, Lars A. Akslen
48 Snibsøer Anne Kristin IGS Birgitte Espehaug Trond Riise, Monica N. Wammen, Birgitte Graverholt
49 Tangedal Solveig K2 Tomas Eagan Marianne Aanerud, Rune Grønseth
50 Thorsen Inga Strand K2 Lasse Gøransson Inger Hjørdis Bleskestad
51 Tumuhamye Josephine IGS Victoria Nankabirwa Freddie Bwanga, Halvor Sommerfelt, James Tumwine
52 Varhaug Kristin Nielsen K1 Laurence Bindoff Christian Vedeler
53 Vetti Hildegunn Høberg K2 Cathrine Bjorvatn Geir Egil Eide
54 Wesnes Kristin K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 7
K1 13
K2 17
IGS 17
IKO
Sum 54







Avholdte disputaser 2016 - per 8. juni 2016
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHD Aadland Eli Kristin K2 Ingvild Graff  Bjørn Liaset, Asle Holthe, Gunnar Mellgren 08.01.2016 x
2 PHD Al-Sharabi Niyaz A.A. IKO Inge Fristad Kamal Mustafa 17.03.2016 x
3 PHD Andersen Jintana Bunpan K1 Nils Erik Gilhus Anders Engeland, Jona Furlund Owe 22.01.2016 x
4 PHD Awor Phyllis IGS Thorkild Tylleskär Stefan Peterson 09.02.2016 x
5 PHD Ayele Abebe Animut IGS Bernt Lindtjørn Gebre-Michael Gebre-Selassie Teshome 15.01.2016 x
6 PHD Basnet Sudha IGS Tor Strand Halvor Sommerfelt, Maria Mathisen 19.04.2016
7 PHD Blomquist Per Jesper Fredrik K1 Leif Ivar Havelin Eirik Solheim 12.02.2016 x
8 PHD Bojovic Ognjen IBM Arne Tjølsen Clive Bramham 22.01.2016 x
9 PHD Bruun Trond K2 Steinar Skrede Nina Langeland 07.06.2016


10 PHD Carlsen Siri IGS Sverre Sandberg Torild Skrivarhaug, Lasse Gøransson 08.06.2016
11 PHD Degerud Eirik Magnus Meek K1 Jutta Dierkes Ottar Nygård, Stefan De Vogel 19.01.2016 x
12 PHD Eger Siw Helen Westby K2 Kristian Sommerfelt Torvid Kiserud, Trond Markestad 04.03.2016 x
13 PHD Elabdeen Hager Rahmatalla Zein IKO Anne Isine Bolstad Manal Ibrahim Mustafa Sharfeldin 04.03.2016 x
14 PHD Guthe Hans Jørgen Timm K2 Ansgar Berg Helge Wiig 29.04.2016 x
15 PHD Heitmann Kristine IGS Lone Holst Hedvig Nordeng 25.05.2016
16 PHD Hellesen Richard Alexander K2 Eirik Bratland Eystein Sverre Husebye 04.03.2016 x
17 PHD Husby Jenny Hild K1 Ingfrid Haldorsen Helge Salvesen 05.02.2016 x
18 PHD Irgens-Hansen Kaja IGS Bente Moen Magne Bråtveit 06.05.2016
19 PHD Isaksen Kjetil K2 Alf Inge Larsen Peter Scott Munk 29.04.2016 x
20 PHD Koch Anne Mette K2 Stig Harthug Roy Miodini Nilsen, Rebecca Cox 28.01.2016 x
21 PHD Leirgul Elisabeth IGS Nina Øyen Gottfired Greve, Stein Emil Vollset 24.05.2016
22 PHD Lilleeng Bård Flattun K1 Jan Petter Larsen Espen Dietrichs 12.02.2016 x
23 PHD Løes Inger Marie K2 Per Eystein Lønning Stian Knappskog, Halfdan Sørbye 12.04.2016 x
24 PHD Mukerji Sudeep K1 Nils Erik Gilhus Christian Brown, Daniel Lee 29.04.2016 x
25 PHD Næsgaard Patrycja Anna K2 Dennis W. T. Nilsen 15.03.2016 x
26 PHD Parajuli Himalaya K1 Daniela Costea Tine Johannessen, Donald Gullberg 29.04.2016
27 PHD Pelissier Fanny IBM James Lorens Mark La Barge 09.05.2016
28 PHD Rafaelsen Silje Hjorth K2 Robert Bjerknes Helge Ræder, Stefan Johansson 03.05.2016
29 PHD Rettedal Siren Irene K2 Knut Øymar Arnfinn Sundsfjord 15.01.2016 x
30 PHD Røthing Merete IGS Karin Anna Petersen Jan Frich, Kristi Malterud 12.02.2016 x
31 PHD Sand Kristin Modalsli K1 Ulrike Waje-Andreasse Lars Thomassen, Halvor Næss, Jana Midelfart 11.03.2016 x







32 PHD Saure Eirunn Waatevik K2 Jon A. Hardie Per S. Bakke, Tomas Eagan 21.01.2016 x
33 PHD Shadad Omnia IBM Päivi Kettunen Keijo Luukko 07.06.2016
34 PHD Sharma Yogita IBM Boris Lenhard Marit Bakke 26.02.2016 x
35 PHD Skuladottir Hildur IGS Hallvard Vindenes Astanand Jugessur, Rolv Terje Lie, Åse Sivertse 15.04.2016 x
36 PHD Strandberg Ragnhild Bjarkøy IGS Berit Rokne Marit Graue 26.02.2016 x
37 PHD Svingen Gard Frodahl TveitevågK2 Ottar Nygård Eva Kristine Pedersen, Per Magne Ueland 07.04.2016 x
38 PHD Virtej Anca K1 Ellen Berggreen Athanasia Bletsa 12.02.2016 x
39 PHD Vollsæter Maria K2 Thomas Halvorsen Trond Markestad, Ola Drange Røksund 22.04.2016 x
40 PHD Zhou Yifan IBM Margaret Lin Veruki Espen Hartveit 11.03.2016 x
41 PHD Øygarden Halvor K1 Ulrike Waje-Andreasse Lars Thomassen 08.04.2016 x


Institutt Antall
K1 10
K2 14
IGS 10
IBM 5
IKO 2
Totalt 41
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 59/16 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 22.06.2016 


 
 
 
 
Feriefullmakt sommer 2016 
 
Regelsamlingen for UiB, Regler for fakultetsorganene § 9 fastsetter at ”Fakultetsstyret skal 
behandle saker i møte, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at styrets 
leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte”. 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har ikke slik instruks. 
 
I henhold til Regelsamlingen for UiB, Regler for fakultetsorganene § 5B, kan dekanen 
avgjøre saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i 
møte. Vedtak gjort av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret refereres for fakultetsstyret.  
 
Neste møte i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er i september. For 
ikke å forsinke saker som skulle vært behandlet i fakultetsstyret eller i tilsettingsrådet, er det 
nødvendig at dekan får fullmakt til å ta avgjørelser i saker som ikke kan utsettes til 
fakultetsstyret kan komme sammen i møte. Tilsettingsrådets medlemmer skal ha ferie, og det 
er også behov for godkjenning av saker som normalt behandles her i ferieperioden. 
 
Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 
fastsetter at fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet jf. pkt. 4. Fakultetsstyret har dermed 
også ansvar for å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger, jf. pkt. 6.1.1. 
 
Tilsettingsrådet ved fakultetet har fått delegert fullmakt til å foreta utlysning og tilsetting i 
rekrutteringsstillinger, eksternt finansierte forskerstillinger samt utlysning, tilsetting og 
forlengelse av bistillinger, jf. pkt. 4.2. 


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


fakultetsstyrets møte i september og i saker som normalt behandles i tilsettingsrådet. 
 


2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


       Gjert Bakkevold 
       rådgiver / styresekretær 
25.05.2016 /GJB  



http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Reglement-for-ansettelse-i-vitenskapelige-stillinger-og-faglige-administrative-lederstillinger



		Forslag til vedtak






  


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 16/103  Møte: 22.06.2016 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 21.04.2016, lenke vedl. 
b) Referat – Utvidet studieledelse – møte 12.05.2016, vedl. 
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016, vedl.  
d) Oppnevning av styremedlem til nasjonal forskerskole i global helse, vedl. 
e) Årsrapport 2015 – Kommunikasjon, Det medisinsk-odontologiske fakultet, vedl. 
f) Oversikt over HMS-avvik, ettersendes   
g) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.06.2016/gjb    







a) Referat fra komitémøte, REK Vest, lenke vedl.:  
 


• Møte 21.04.2016:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/677422/Møtedokument%20.pdf 
 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/677422/Møtedokument%20.pdf





Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Møte i utvidet studieledelse 
 
Torsdag 12. mai 2016 kl. 10.15-12.00, Styrerommet 4. etg Armauer Hansens hus 
 
Tilstede: Arne Tjølsen, Inge Fristad, Lone Holst, Jutta Dierkes, Marit Bakke, Berit Rokne, Per Øyvind 
Enger, Jarle Rørvik, Morten Eirik Berge, Ørjan Leren 
 
Forfall: Andre Huy Luong, Hanne Borge, Tor-Arne Hegvik, Gottfied Greve, studieleder IKO (ubesatt pr. 
12.05), Astrid Blystad, Jone Trovik, Aslak Aslaksen, Karen Marie Moland 
 
Sak 9/16 – Referat fra forrige møte 


Ingen kommentarer 


Sak 10/16 – Nytt fra programutvalgene og instituttene 


Medisin – Ny plan skaper endringer for utveksling, noen avtaler må justeres og noen nye 
avtalepartnere stables på bena.  


Odontologiske fag – Studieplanrevisjon dominerer også her. Holder på med godkjenning av 
eksamensavvikling for spesialistutdanningen.  


Helsevitenskap – Avventer mandat for videreutvikling av masterprogram. 


Ernæring – I 2015 ble det gjennomført en stor programevaluering av bachelorprogram og klinisk 
masterprogram. Noen funn: 


• De som fullfører en grad er stort sett fornøyd med valg av utdanning 
• Noe frafallsproblematikk 
• De fleste BA-kandidater går videre til master 


Det er åpnet for 5 nye studieplasser på masterprogrammet i klinisk ernæring, noe som skaper 
logistiske utfordringer knyttet til klinikk. Det har tilkommet en ny professorstilling. Det er for lite 
praksis i BA-studiet, og ernæringsstudiet har fått påpekt fra programsensor at man mangler en 
profesjonssøyle. 


Biomedisin – Man holder på med masteropptak. Det skal for første gang holdes avslutningsseremoni 
for masterstudenter i biomedisin. 


Farmasi – Møte om galenisk/klinisk farmasi. Opprinnelig var det lagt opp til 10 studiepoeng klinisk 
farmasi, dette er nedjustert til 8 SP, hvor de 2 resterende benyttes til forberedelse til praksis. 


Farmasi inngår samarbeid med Muhimbili University i Tanzania.  


Sak 11/16 – Utdanningspriser 2016 


Studieledelsen skulle tildele tre priser innen utdanning – studiekvalitetsprisen, undervisningsprisen 
og pris for internasjonalisering i studiene. 







Det ble stilt spørsmål ved praksis og at visedekanene innstiller kandidater til prisene. Dette følger av 
kriteriene som er vedtatt i styret, men det er åpent for å stemme på andre kandidater. 


Samtidig ble praksisen ved at vinneren av Studiekvalitetsprisen nomineres til Ugleprisen ved UiB tatt 
opp, og det ble forspurt om man kan nominere flere. Svaret blir at dette er mulig, men at fakultetet 
selv kun vil nominere en kandidat fra egne miljø. 


Studiekvalitetsprisen ble tildelt Institutt for global helse og samfunnsmedisin, for tiltaket 
«Utviklingsprosjekt for lærerne ved IGS».  


Undervisningsprisen ble etter votering tildelt professor Olav Tenstad, Institutt for biomedisin. 


Prisen for internasjonalisering i studiene ble tildelt Programutvalg for ernæring. 


Sak 12/16 – Nytt utfyllende studiereglement ved MOF 


Forslag til nytt utfyllende studiereglement ble lagt frem for Studieledelsen før styrebehandling. Det 
ble stilt spørsmål om følgende: 


• Om studenter fortsatt kan levere inn masteroppgaver på nytt i revidert form. Ja, dette følger 
av forskriften til UiB. 


• Biomedisin ønsker at studenter via reglementet skal få anledning til å forbedre karakterer 
ved ny eksamen (tidl. kontinuasjonseksamen). Fakultetet har i dag praksis med at dette ikke 
er tillatt for studenter på grunnstudiene. PU Biomedisin har anledning til å tillate dette for 
studenter på sitt eget masterprogram. 


Sak 13/16 – Retningslinjer for sensorveiledninger ved UiB 


Det vil tre i kraft felles retningslinjer for sensorveiledninger ved UiB fom. høsten 2016. Forslaget til 
retningslinjer ble lagt frem for Studieledelsen, men er stort sett i tråd med gjeldende praksis ved 
MOF. Studieledelsen har tidligere hatt diskusjoner om andre aspekter ved Sensorveiledning, bla. 
offentliggjøring. 


Sak 14/16 – Eventuelt 


Ingen saker. 


 







uib.no 


27. jan.


16. mars.


20. april


18. mai


22. juni


høst 2016


Vår 2016
Styresaker O-saker 


Jan. • Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret høsten 2016 
• Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og 


instituttråd – organisering av valg 
• Årsregnskap 2015 
• Retningslinjer for Senter for internasjonal helse (SIH) 
• Oppsigelser  
• Utlysninger og tilsettinger  


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2016 
• HMS-avvik 
• Dekanen orienterer  


Mars • Økonomirapport pr. februar 2016 og tema eksternt finansiert 
virksomhet  


• Årsrapport HMS 2015 
• Utdanningsmelding, Forskningsmelding og 


Forskerutdanningsmelding 2015 
• Årsmelding 2015 Forskerlinjen  
• Handlingsplaner 2014-2016 – Status for arbeidet 
• Oppnevning av visedekan for forskerutdanning 
• Ny sammensetning av programutvalg for medisin 
• Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved fakultetet  
• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av 


vurdering fra sakkyndig komité  
• Utlysninger, tilsettinger og kalling 


• Referater  
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2016 
• Dekanen orienterer 


April • Økonomirapport pr. mars 2016 og tema årsverksstatus 
• Oppnevning av styremedlem R. E. Hegermanns legat 
• Oppretting av studieprogrammet «Master’s Programme in 


Global Health» 
• Utlysninger og tilsettinger  


• Referater  
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2016 
• Utkast til postdoktorprogram 
• Rekrutteringsplan 
• Dekanen orienterer  


Mai • Økonomirapport pr. april 2016 
• Budsjett og budsjettprosess for 2017 
• Oppnevning Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger 
• HMS beredskap - Retningslinjer og registrering for ansatte ved 


arbeid utenfor UiB 
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden 
• Utlysninger og midlertidig utvidelse av fast stilling  


• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2016 
• Dekanen orienterer  


Juni • Feriefullmakt – sommer 2016 
• Resultater utdanning, forskning og forskerutdanning 
• Økonomirapport pr. mai 2016 
• Rullering av strategiplan 
• Revisjon av utfyllende studiereglement 
• Prosjektskisse for ny studieplan – Integrert masterprogram i 


odontologi 
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden 
• Æresdoktor – forslag fra MOF 
• Utlysninger og tilsettinger 
• Lunsj før møtet – med fakultetsstyret  


• Referater  
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2016 
• Oppnevning av styremedlem til nasjonal 


forskerskole i global helse 
• Årsrapport 2015 – Kommunikasjon MOF 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2016 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet  


Armauer Hansens hus,  
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Oppnevne styremedlem til nasjonal forskerskole i global helse 
- Norwegian Research School of Global Health (NRSGH) 


 


GLOBVAC programmet i Forskningsrådet har tildelt midler til en nasjonal forskerskole i global 


helse med oppstart våren 2016. Styret for forskerskolen skal bestå av 1 representant fra hver partner 


institusjon, samt 2 valgte phd kandidater og 1 internasjonal representant. NTNU er koordinator og 


vert for forskerskolen.  


  


I forbindelse med at vi nå skal konsolidere styret ønsker vi at UiB oppnevner en person, samt en 


vararepresentant. Prof. Thorkild Tylleskjær fra Senter for Internasjonal helse har vært med og 


utarbeidet søknaden, samt Prof. Bente Elisabeth Moen, leder for senteret, har også vært meget 


delaktig.   


 


Vi ønsker at UiB utpeker en administrativ person til denne forskerskolen som vil være støtte til 


koordinator ved NTNU. Det er avsatt midler i budsjettet tilsvarende 10 % stilling for en 


administrativ ressurs ved UiB. Ytterligere er det forventet at UiB vil bidra med egeninnsats som 


f.eks at PhD-kurs, relevante for global helse studenter, gjøres nasjonalt tilgjengelig. At UiB bidrar 


til å få arrangert møter, konferanser og seminar, sprer informasjon om forskerskolen m.m 


 


 


 


Med hilsen 


      


 Koordinator for forskerskolen,    Faglig leder 


 Elin Yli Dvergsdal,      Prof. Elisabeth Darj 
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Oppnevning av styremedlem til nasjonal forskerskole i global helse 
 
Vi viser til brev «Oppnevne styremedlem til nasjonale forskerskole i global helse» fra NTNU, 
datert 24.05.2016 (referanse 2016/12638).  
 
Følgende personer fra UiB oppnevnes som styremedlem, varamedlem og administrativ 
støtte i forbindelse med forskerskolen i global helse: 
 
Professor Thorkild Tylleskär, styremedlem  
 
Professor Bente E. Moen, varamedlem  
 
Førstekonsulent Jorunn Hvalby, administrativ støtte   
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 


Nina Langeland  
dekan Inger Hjeldnes Senneseth 
 fakultetsdirektør 
 


 


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 


 
 


Deres ref Vår ref Dato 


 2016/6305-GJB 09.06.2016 
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KOMMUNIKASJONSÅRET 2015: 


 


2015 var eit bra kommunikasjonsår for MOF. Vi hadde 758 mediaoppslag der MOF-folk ytra 


seg, mot 566 gongar året før. Dessutan var vi mykje meir aktive på debattfronten, og deltok i 


mange debattar – ein arena for kommunikasjon og folkeopplysing som har blomstra den siste 


tida.  


Eit par høgdepunkt frå 2015 kan nemnast.  


For det første – MOF-forskarar frå K2 sto bak fjorårets mest leste sak i Bergens Tidende, 


vaksinekronikken til Rebecca Cox og Kristin G-I Mohn slo både ekstremver, flyktningdebatt 


og alt anna. Over 300 000 las innlegget «Sølje Bergman er farligere for barn enn vaksiner». 


Det vart også delt kring 70 000 gongar på sosiale medium, i følge Tally.com. Det er massivt. 


Dei to vaksineforskarane vann også pris for formidlinga si, og vart kåra til «Årets akademiske 


knyttneve» av Bergens Tidende. Topp!  


Også frå MOF og K2 kjem Agnethe Lund, som vart kåra av BT som «Årets debattant». Ho 


har engasjert seg i debatten om fødselshjelp på KK. Kjempebra! 


Så vann IKO-forskar Cecilie Gjerde sjølvaste Forskar Grand Prix. Ho briljerte i den nasjonale 


finalen med knallgod formidling av forskinga si om stamceller og bein. Heilt suverent!   


Som sagt var MOF-folk også meir synlege på debattfronten. I høve Hjerneåret 2015 


arrangerte vi fleire debattar på Litteraturhuset, og fekk fulle hus kvar gong. CCBIO arrangerte 


også debatt, og i samband med Forskingsdagane 2015 sto vi bak debatten «Generasjon 


mageplage» som enda med å bli for stor for Litteraturhuset. Den måtte flyttast til den største 


salen i HiB i siste liten, men køen av dei som ikkje kom inn var framleis lang. Moro når folk 


er så interesserte i helseforsking.  


Elles så fekk CCBIO ein feature på NRK Lørdagsrevyen i mars, viktig og sterk sak som gjer 


forskarane våre til meir enn berre formidlarar av kalde fakta. Du kan sjå saka her: 


https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02032115/21-03-2015#t=15m51s  



https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA02032115/21-03-2015#t=15m51s
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Apropos CCBIO, året starta med at CCBIO-leiar Lars Akslen og underteikna fekk komme til 


Karolinska Institutet og halde foredrag om korleis ein fagtung forskar og ein eks-journalist 


jobbar saman for å få ut saker og informasjon. Skøy!  


Til sist, men ikkje minst, er det absolutt verdt å nemne at SEFAS med Bettina Husebø i 


spissen har fått sin eigen, proffe kommunikatør i halv stilling. Gunhild Agdesteen (tidlegare 


TV2 og NRK) har gjort ein fantastisk jobb, både med mediasaker, nettsider, nyhetsbrev, 


årsrapport m.m. Gull verdt for både SEFAS, MOF og UiB, vil eg seie.  


2015 var altså eit spennande og innhaldsrikt år, med dyktige fagfolk og fine framsteg.   


Takk for all hjelp med kommunikasjonen på MOF! 


 


Marion  
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JANUAR: 


 


02.01.15 – Ukeavisen Ledelse – Gassens mange roller – Gunnar Kvåle 


03.01.15 – Aftenposten – Ny abortforskrift, lov og etikk – Eivind Meland 


04.01.15 – BT – Gaven til gamlelandet – Christian Beisland – Karl-Henning Kalland - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Gaven-til-gamlelandet-3272315.html  


05.01.15 – Strilen – Mammografi etter 70 år – Steinar Hunskår 


06.01.15 – Fysioterapeuten – Fokus på vekt og helse er skadelig for folk flest – Eivind 


Meland  


07.01.15 – BT – Legevaktene er blitt dårligere – Steinar Hunskår - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Legevakt-tilbudet-er-blitt-darligere-3275343.html  



http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Gaven-til-gamlelandet-3272315.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Legevakt-tilbudet-er-blitt-darligere-3275343.html
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08.01.15 – VG – Leger vil ikke omskjære guttebarn – Christian Beisland - Ole Frithjof 


Norheim - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/leger-vil-ikke-omskjaere-


guttebarn/a/23369294/ 


08.01.15 – Dagsavisen – Helsepersonell vil nekte å omskjære – Christian Beisland - 


http://www.dagsavisen.no/innenriks/helsepersonell-vil-nekte-%C3%A5-omskj%C3%A6re-


1.309243  


09.01.15 – Aftenposten – Fem myter om slanking – Eivind Meland - 


http://www.aftenposten.no/viten/5myter/Fem-myter-om-slanking-7854291.html  


10.01.15 – Strilen – Ny kunnskap om matvarer og irritabel tarm – Steinar Hunskår 


12.01.15 – Firda Tidend – Fire nye nasjonale fagråd på plass – Grethe S Tell 


13.01.15 – BT – Nye fagråd – Grethe S. Tell 


13.01.15 – Lillesands-posten – Allmennlegens rolle i medisins uforklarte plager og 


sykefravær – Aase Aamland 


13.01.15 – Vårt Land – Ledere må vise oss klimavennlige liv – Gunnar Kvåle  


13.01.15 – Dagsavisen – Utslippene må reduseres – Gunnar Kvåle  


14.01.15 – NRK Vestlandsrevyen – Giardia 10 år etter – Guri Rørtveit -    


14.01.15 – NRK P1 – Mange fortsatt syke etter Giardia-utbruddet i Bergen – Guri Rørtveit  


14.01.15 – BT – Sjekker Giardia-syke ti år etter – Guri Rørtveit - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Sjekker-Giardia-syke-ti-ar-etter-3281176.html  


14.01.15 – BT – Det har vært en stor belastning – Per Bakke - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Det-har-vart-en-stor-belastning-3280325.html  


15.01.15 – Dagens Medisin – Mentorordning blir obligatorisk – Edvin Schei  


15.01.15 – Dagens Medisin – Holder fast – Ole Frithjof Norheim 


15.01.15 – Dagens Medisin – Slik kan de nye kriteriene slå ut – Ole Frithjof Norheim 


15.01.15 – NTB – Olav Thon Stiftelsens forskningspris – Edvin Schei 



http://www.vg.no/nyheter/innenriks/leger-vil-ikke-omskjaere-guttebarn/a/23369294/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/leger-vil-ikke-omskjaere-guttebarn/a/23369294/

http://www.dagsavisen.no/innenriks/helsepersonell-vil-nekte-%C3%A5-omskj%C3%A6re-1.309243

http://www.dagsavisen.no/innenriks/helsepersonell-vil-nekte-%C3%A5-omskj%C3%A6re-1.309243

http://www.aftenposten.no/viten/5myter/Fem-myter-om-slanking-7854291.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Sjekker-Giardia-syke-ti-ar-etter-3281176.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Det-har-vart-en-stor-belastning-3280325.html
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15.01.15 – Dagens Næringsliv – Olav Thon Stiftelsens forskningspris – Edvin Schei - 


http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/01/15/1213/Forskning/olav-thon-stiftelsens-


forskningspris-til-forskning-p-arvemateriale  


15.01.15 – Forskning.no – Olav Thon gir penger for bedre undervisning – Edvin Schei 


15.01.15 – Fjordabladet – Fire nye nasjonale fagråd på plass – Grethe S. Tell 


16.01.15 – Morgenbladet – Bjørnehelsetjenesten – Ole Frithjof Norheim 


16.01.15 – Morgenbladet – Mange er usynlig syke – Aase Aamland  


16.01.15 – Finansavisen – De første pengene fra Thon-stiftelsen utbetalt – Edvin Schei 


16.01.15 – Ringerikes Blad – Delte ut penger – Edvin Schei 


16.01.15 – Laagendalsposten – Pris til arveforskning – Edvin Schei 


17.01.15 – TV2 – Slik drar legene ut blodproppen – Lars Thomassen  


17.01.15 – Strilen – Effektar av å senke kolestrol hos kvinner – Steinar Hunskår  


18.01.15 – VG – Lyset som kan skade deg – Bjørn Bjorvatn  


19.01.15 – BT – Mener lavkarboråd er skadelige – Lars T. Fadnes - 


http://www.bt.no/sprek/Mener-lavkarborad-er-skadelige-3282266.html  


19.01.15 - UiB Aktuelt – Utviklingsrelatert forskning er internasjonalt anerkjent – Sven 


Young - http://www.uib.no/aktuelt/85192/utviklingsrelatert-forskning-er-internasjonalt-


anerkjent  


19.01.15 – Sarpsborg Arbeiderblad – Dette vil vi satse på – Bettina Husebø 


21.01.15 – Klikk.no – Foreldre-TV – Søvnspesial – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.klikk.no/foreldre/barn/article1504800.ece  


21.01.15 - TV2 - Her avgjør adressen hva slags behandling du får – Lars Thomassen 


22.01.15 – Newswise.com – Breast Cancer Prevention Drug Benefit Varies Among at-Risk 


Women, Study Finds – Lisa A DeRoo - 


http://www.newswise.com/articles/view/628686/?sc=rsla  



http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/01/15/1213/Forskning/olav-thon-stiftelsens-forskningspris-til-forskning-p-arvemateriale

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/01/15/1213/Forskning/olav-thon-stiftelsens-forskningspris-til-forskning-p-arvemateriale

http://www.bt.no/sprek/Mener-lavkarborad-er-skadelige-3282266.html

http://www.uib.no/aktuelt/85192/utviklingsrelatert-forskning-er-internasjonalt-anerkjent

http://www.uib.no/aktuelt/85192/utviklingsrelatert-forskning-er-internasjonalt-anerkjent

http://www.klikk.no/foreldre/barn/article1504800.ece

http://www.newswise.com/articles/view/628686/?sc=rsla
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23.01.15 – Morgenbladet – Lytt, lege! - Edvin Schei 


24.01.15 – Strilen – Kvalitetskontroll på blodprøver viktig for legen – Steinar Hunskår 


25.01.15 – BT – Hedret med pris – Edvin Schei 


26.01.15 – Newswire – Dårlig belysning kan gjøre deg vintertrøtt – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.newswire.no/art/10745  


26.01.15 – På Høyden – Nei fra SV, tja fra HF – Nina Langeland - 


http://pahoyden.no/2015/01/nei-fra-sv-tja-fra-hf  


26.01.15 – Romerikes Blad – Derfor blir vi trøtte om vinteren – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.rb.no/trening/nyheter/derfor-blir-vi-trotte-om-vinteren/s/5-43-10581  


26.01.15 – Avisa Nordland – Er du nedstemt og trøtt om vinteren? - Bjørn Bjorvatn - 


http://www.an.no/er-du-nedstemt-og-trott-om-vinteren/s/5-4-21243  


27.01.15 – Stavanger Aftenblad – Har du kvittet deg med juleflesket? – Kirsti Malterud - 


http://www.aftenbladet.no/meninger/Har-du-kvittet-deg-med-juleflesket-3619065.html  


27.01.15 – Finnmark Dagblad – Derfor blir vi trøtte om vinteren – Bjørn Bjorvatn 


27.01.15 – Tidsskriftet – Akupunktur hjelper lite mot knesmerter – Trond Markestad 


27.01.15 – Demokraten – Dårlig belysning kan gjøre deg vintertrøtt – Bjørn Bjorvatn 


27.01.15 – Tidsskriftet – En integrert forståelse av subjektive lidelser – Eivind Meland 


27.01.15 – Vi i Villa – Dårlig belysning kan gjøre deg trøtt – Bjørn Bjorvatn 


28.01.15 – Aftenposten – At snusbruk kan gi helseskader er ikke skremselspropaganda – 


Grethe S. Tell - http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/At-snusbruk-kan-gi-helseskader-


er-ikke-skremselspropaganda-7879535.html  


28.01.15 – Klikk.no – Å gå er minst like bra for helsen som intervalltrening – Eivind Meland 


28.01.15 – UiB Aktuelt – Forskere vil forebygge fremtidige pandemier – Cecilie Svanes - 


http://www.uib.no/aktuelt/85514/forskere-vil-forebygge-fremtidige-pandemier  


28.01.15 – Agder Flekkefjords Tidende – Dårlig belysning kan gjøre deg vintertrøtt – Bjørn 


Bjorvatn 



http://www.newswire.no/art/10745

http://pahoyden.no/2015/01/nei-fra-sv-tja-fra-hf

http://www.rb.no/trening/nyheter/derfor-blir-vi-trotte-om-vinteren/s/5-43-10581

http://www.an.no/er-du-nedstemt-og-trott-om-vinteren/s/5-4-21243

http://www.aftenbladet.no/meninger/Har-du-kvittet-deg-med-juleflesket-3619065.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/At-snusbruk-kan-gi-helseskader-er-ikke-skremselspropaganda-7879535.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/At-snusbruk-kan-gi-helseskader-er-ikke-skremselspropaganda-7879535.html

http://www.uib.no/aktuelt/85514/forskere-vil-forebygge-fremtidige-pandemier
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28.01.15 – Strilen – Her får du ikkje fastlege - Steinar Hunskår  


29.01.15 – Aftenposten – Ufornuft om snus – Grethe S. Tell  


29.01.15 – Dagens Medisin – Ny diagnosemetode for Sjøgrens syndrom – Malin Jonsson 


29.01.15 – Klikk.no - Å gå er minst like bra for helsa som intervalltrening – Eivind Meland - 


http://www.klikk.no/helse/article1505509.ece  


29.01.15 – Dagens Medisin – Helsestudenter ber om å få mer fellesundervisning – Anders 


Bærheim 


29.01.15 – ABC Nyheter – Du må ikke trene for ha god helse – Eivind Meland  


29.01.15 – Uppsala Nya Tidning – Fel om juristorgansation – Eivind Meland 


30.01.15 – Østlands-Posten – Sørg for godt lys – Bjørn Bjorvatn  


30.01.15 – Inderøyningen – Trøtt av dårlig lys – Bjørn Bjorvatn 


30.01.15 – NRB – Bifile kvinner størst helseproblemer – Kirsti Malterud  


30.01.15 – VG – Monika hadde et sår i leppen – Inge Morild 


31.01.15 – Strilen – Trening er både sunt og trygt for gravide - Steinar Hunskår  


 


 


 


 



http://www.klikk.no/helse/article1505509.ece
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FEBRUAR: 


 


01.02.15 – BT – Bergensforskere fant ny kreftmedisin – Jim Lorens - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergensforskere-fant-ny-kreftmedisin-2978744.html  


01.02.15 – Klikk.no – Søvnhormonet styrer sultfølelsen din – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.klikk.no/kvinneguiden/article1509098.ece  



http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergensforskere-fant-ny-kreftmedisin-2978744.html

http://www.klikk.no/kvinneguiden/article1509098.ece
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02.02.15 – Dagbladet – Fant nye svar i hjernens «kjeller» - Nils Erik Gilhus - 


http://www.dagbladet.no/2015/02/02/tema/pluss/hjerneforskning/populervitenskap/37489876/  


02.02.15 – BT – Helsesjekk av friske mennesker gir falsk trygghet - Eivind Meland  


02.02.15 – Aftenposten – Hvorfor misforstår legen deg? – Edvin Schei - 


http://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-misforstar-legen-deg-7885149.html  


02.02.15 – BT – De tror helsesjekk skal avsløre alt – Edvin Schei - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--De-tror-helsesjekk-skal-avslore-alt-3293780.html  


02.02.15 – På Høyden – Farvel med Håkonshallen – Nina Langeland -  


http://pahoyden.no/2015/02/farvel-med-hakonshallen  


02.02.15 – Smaalenes Avis – Vintertrøtt av dårlig lys – Bjørn Bjorvatn  


02.02.15 – Laagendalsposten – Trøtte av lite lys – Bjørn Bjorvatn 


03.02.15 – NRK – Herman (6) er prøvekanin for ny medisin – Rebecca Cox - 


http://www.nrk.no/hordaland/har-testet-medisiner-pa-400-barn-1.12186361  


04.02.15 – BT – Likegyldighet + terrorisme = sant – Eivind Meland - 


http://www.bt.no/meninger/debatt/Likegyldighet--terrorisme--sant-3294079.html  


04.02.15 – MaxLokal.no – Dårlig belysning kan gjøre deg vintertrøtt – Bjørn Bjorvatn 


05.02.15 – BT – Ny legebevegelse: mindre medisin, takk – Edvin Schei - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ny-legebevegelse-AMindre-medisin_-takk-3294095.html  


05.02.15 – Rogalands Avis – Vi blir trøtte av lite lys – Bjørn Bjorvatn 


05.02.15 – BT – Positive signaler i klimakampen – Gunnar Kvåle - 


http://www.bt.no/meninger/debatt/Positive-signaler-i-klimakampen-3054088.html  


05.02.15 – BT – Påklager ikke Bakke-saken – Per Bakke  


06.02.15 – BT - Jan Helge Johannesen er pionerpasient – James Lorens – Bjørn Tore Gjertsen 


- http://www.bt.no/nyheter/lokalt/gjesteredaktor/Jan-Helge-Johanessen-er-pionrpasient-


3297460.html  



http://www.dagbladet.no/2015/02/02/tema/pluss/hjerneforskning/populervitenskap/37489876/

http://www.aftenposten.no/viten/Hvorfor-misforstar-legen-deg-7885149.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--De-tror-helsesjekk-skal-avslore-alt-3293780.html

http://pahoyden.no/2015/02/farvel-med-hakonshallen

http://www.nrk.no/hordaland/har-testet-medisiner-pa-400-barn-1.12186361

http://www.bt.no/meninger/debatt/Likegyldighet--terrorisme--sant-3294079.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ny-legebevegelse-AMindre-medisin_-takk-3294095.html

http://www.bt.no/meninger/debatt/Positive-signaler-i-klimakampen-3054088.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/gjesteredaktor/Jan-Helge-Johanessen-er-pionrpasient-3297460.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/gjesteredaktor/Jan-Helge-Johanessen-er-pionrpasient-3297460.html
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06.02.15 – Aftenposten – Forvirring til frokost – Vegard Lysne – Aslaug Drotningsvik - 


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Slankerad-Forvirring-til-frokost-7890405.html  


06.02.15 – Agderposten – Har drømmejobben – Aase Aamland  


07.02.15 – BT – Skaper nye kreftmedisiner – Jim Lorens 


07.02.15 – Dagen – Prisen for et liv – Ole Frithjof Norheim 


07.02.15 – Strilen – Overdiagnostikk av kreft også eit problem - Steinar Hunskår 


08.02.15 – BT – Genetisk trekantdrama  – Sissel Rogne - 


http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Genetisk-trekantdrama-3296974.html  


09.02.15 – UiB Aktuelt – General i krigen mot ebola – Samuel Okware - 


http://www.uib.no/mofa/85867/general-i-krigen-mot-ebola  


10.02.15 – Studvest – Mentorordningen skal gjøre morgendagens leger bedre – Edvin Schei - 


http://www.studvest.no/mentorordningen-skal-gjore-morgendagens-leger-bedre/  


10.02.15 – Tidsskriftet – Denguefeber og chikungunya i Tanzania – Kristoffer Brodwall - 


http://tidsskriftet.no/article/3285858/  


10.02.15 – Tidsskriftet – Lindrende sedering i livets sluttfase – reviderte retningslinjer – 


Trond Markestad 


10.02.15 – Tidsskriftet – Amming kartlagt ved rutinedata – Trond Markestad 


10.02.15 – Tidsskriftet – Svakt om norsk folkehelsearbeid – John Gunnar Mæland 


10.02.15 – Tidsskriftet – Veileder i pasientsentrert allmennmedisin – Edvin Schei 


10.02.15 – Tidsskriftet – E. Meland og medarbeidere svarer – Eivind Meland 


12.02.15 – NRK Hordaland – Årets influensavaksine er ikkje god nok – Rebecca Cox - 


http://www.nrk.no/hordaland/arets-influensavaksine-er-ikkje-god-nok-1.12204533  


12.02.15 – Aftenposten – Kostholdsdebatten: poenget som forsvant – Aslaug Drotningsvik – 


Vegard Lysne - http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kostholdsdebatten-Poenget-som-


forsvant-7898037.html  



http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Slankerad-Forvirring-til-frokost-7890405.html

http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Genetisk-trekantdrama-3296974.html

http://www.uib.no/mofa/85867/general-i-krigen-mot-ebola

http://www.studvest.no/mentorordningen-skal-gjore-morgendagens-leger-bedre/

http://tidsskriftet.no/article/3285858/

http://www.nrk.no/hordaland/arets-influensavaksine-er-ikkje-god-nok-1.12204533

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kostholdsdebatten-Poenget-som-forsvant-7898037.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kostholdsdebatten-Poenget-som-forsvant-7898037.html





14 
 


12.02.15 – Sykepleien – Fullamming i 6 måneder bør revurderes – Ingrid Kristin Torsvik – 


Trond Markestad - https://sykepleien.no/2015/02/fullamming-bor-revurderes  


13.02.15 – BA – Vi når snart influensatoppen – Rebecca Cox 


13.02.15 – Dagbladet – «Hjerne-fisking» redder liv – Lars Thomassen - 


http://www.dagbladet.no/2015/02/12/tema/pluss/helse/hjerneslag/reportasjen/37685342/   


14.02.15 – Strilen – Røntgen er oftast betre enn røntgenblikk - Steinar Hunskår  


16.02.15 – TV2 – Enorm interesse for søvntest på nettet – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.tv2.no/a/3710168  


16.02.15 – På Høyden – De 100 mest produktive forskerne – Per Magne Ueland - 


http://pahoyden.no/2015/02/de-100-mest-produktive-forskerne  


16.02.15 - Sykepleien - Høringsfrist om leveår – Ole Frithjof Norheim  


16.02.15 – Hjemmet – Den ideelle søvnen finnes ikke – Bjørn Bjorvatn 


16.02.15 – Bad og Bolig – Dårlig belysning kan gjøre deg vintertrøtt – Bjørn Bjorvatn 


17.02.15 – På Høyden – Fakultetene splittet på fusjon – Nina Langeland 


17.02.15 – Bygdanytt – Fast i fisken av fasting? – Jutta Dierkes 


18.02.15 – BA – Vi fant ingen åpenbar forklaring – Inge Morild 


19.02.15 – Forskning.no – De livsfarlige tennene – Cecilie Gjerde 


19.02.15 – BT – Klimakonsekvenser av veibygging – Gunnar Kvåle - 


http://www.bt.no/meninger/debatt/Klimakonsekvensene-av-veibygging-3305063.html  


20.02.15 – ScienceNordic – Research to prevent future pandemics – Cecilie Svanes - 


http://sciencenordic.com/research-prevent-future-pandemics  


20.02.15 – Stavanger Aftenblad – Gass er ikke stort bedre enn kull – Gunnar Kvåle 


21.02.15 – Strilen - Endetarmen framleis best for måling av feber - Steinar Hunskår  


22.02.15 – BT – En ny epidimi – Eivind Meland - http://www.bt.no/meninger/kronikk/En-ny-


epidemi-3306755.html  



https://sykepleien.no/2015/02/fullamming-bor-revurderes

http://www.dagbladet.no/2015/02/12/tema/pluss/helse/hjerneslag/reportasjen/37685342/

http://www.tv2.no/a/3710168

http://pahoyden.no/2015/02/de-100-mest-produktive-forskerne

http://www.bt.no/meninger/debatt/Klimakonsekvensene-av-veibygging-3305063.html

http://sciencenordic.com/research-prevent-future-pandemics

http://www.bt.no/meninger/kronikk/En-ny-epidemi-3306755.html

http://www.bt.no/meninger/kronikk/En-ny-epidemi-3306755.html
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22.02.15 – ABC Nyheter – Seks trinn til god søvn – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.abcnyheter.no/livet/2015/02/22/218492/seks-trinn-til-god-sovn  


23.02.15 – NRK – Kannabis slår på appetitt-brytar i hjernen – Gunnar Mellgren - 


http://www.nrk.no/viten/kannabis-slar-pa-appetitt-brytar-i-hjernen-1.12225388  


23.02.15 – NRK – Fekk hjarteinfarkt som 28-åring – Grethe S. Tell - 


http://www.nrk.no/hordaland/fekk-hjarteinfarkt-som-28-aring-1.12214140  


23.02.15 – Nettavisen – Danske myndigheter: Dropp kumelk til barn under ett år – Ingrid 


Kristin Torsvik – Trond Markestad 


23.02.15 – Nordic Life Science News – Research Focusing on Parasites – Cecilie Svanes - 


http://nordiclifescience.org/research-focusing-parasites/  


23.02.15 - Ärzte-Zeitung – Rolle des Hausarztes muss aufgewertet werden – Anders 


Bærheim - 


http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/article/879807/studie-rolle-des-


hausarztes-muss-aufgewertet.html   


24.02.15 – BT – Dugnad med høy profil – Pål R. Njølstad 


24.02.15 – Tidsskriftet – Bedre legemiddelbehandling av eldre – Anette Hylen Ranhoff 


26.02.15 – VG – Syvsovere mer utsatt for hjerteinfarkt – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/syvsovere-mer-utsatt-for-slag/a/23403899/  


26.02.15 – Aftenposten – Tvungen vaksinering? – Trond Markestad 


26.02.15 – Vi over 60 – Prioriteringer i helsevesenet – Ole Frithjof Norheim 


26.02.15 – Dagens Medisin – Vil forkaste Norheim-utvalgets arbeid – Ole Frithjof Norheim 


27.02.15 – VG – Syvsovere mer utsatt for hjerteinfarkt – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/syvsovere-mer-utsatt-for-slag/a/23403899/  


27.02.15 – VG – Slik bør du trene ved sykdom og smerter – Trygve Hausken 


28.02.15 – Strilen – Virustest erstattar celleprøve mot livmorhalskreft - Steinar Hunskår  


 



http://www.abcnyheter.no/livet/2015/02/22/218492/seks-trinn-til-god-sovn

http://www.nrk.no/viten/kannabis-slar-pa-appetitt-brytar-i-hjernen-1.12225388

http://www.nrk.no/hordaland/fekk-hjarteinfarkt-som-28-aring-1.12214140

http://nordiclifescience.org/research-focusing-parasites/

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/article/879807/studie-rolle-des-hausarztes-muss-aufgewertet.html

http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/berufspolitik/article/879807/studie-rolle-des-hausarztes-muss-aufgewertet.html

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/syvsovere-mer-utsatt-for-slag/a/23403899/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/syvsovere-mer-utsatt-for-slag/a/23403899/
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01.03.15 – VG – Sov deg ned i vekt – Bjørn Bjorvatn 


01.03.15 – BT – Kjedelig innpakning, bedre helse – Grethe S. Tell - 


http://www.bt.no/meninger/debatt/Kjedelig-innpakning_-bedre-helse-3311530.html  


02.03.15 – NRK – Slik tvinger du hjernen til å sove bedre – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.nrk.no/livsstil/slik-tvinger-du-hjernen-til-a-sove-bedre-1.12228821  


03.03.15 – BA – Tester og overtro på terapi – Eivind Meland  


03.03.15 – Aftenposten – Norge – en verdensmester i skrivebordprioritering – Ole Frithjof 


Norheim - http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Norge---en-


verdensmester-i-skrivebordsprioritering-7917895.html  


04.03.15 – NRK - 23-åring tiltalt for drap – Inge Morild 


05.03.15 – BT – Rammet av infarkt, behandlet med gassbobler og ultralyd – Lars Thomassen 


– Aliona Nacu  


05.03.15 – Smaalenes Avis – Bruk mer lys mot trøtthet – Bjørn Bjorvatn 


06.03.15 – Aftenposten – Hvorfor sliter vi i det hele tatt med tørr og uengasjert undervisning 


ved universitetene når vi har så dyktige folk? – Edvin Schei - 


http://www.aftenposten.no/meninger/Hvorfor-sliter-vi-i-det-hele-tatt-med-torr-og-uengasjert-


undervisning-ved-universitetene-nar-vi-har-sa-dyktige-folk-7927371.html  


06.03.15 – Dagens Medisin – Flott med stort engasjement – Ole Frithjof Norheim 


06.03.15 – Forskning.no – Professorer fikk pris for fremragende undervisning – Edvin Schei 


07.03.15 – Dagbladet - Magefølelsen – Trygve Hausken - 


http://www.dagbladet.no/2015/03/05/magasinet/pluss/livet/tarmsykdom/tarm/38068184/  


07.03.15 – Aftenposten – Lag skreddersydde stillingsbeskrivelser – Edvin Schei 


07.03.15 – Strilen – Framleis for mange born som får antibiotika - Steinar Hunskår 


09.03.15 – BT – Han fikk verdens nyfødte til å sove på ryggen – Trond Markestad - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Han-fikk-verdens-nyfodte-til-a-sove-pa-ryggen-3317855.html  


09.03.15 – Dagens Medisin – Etiske dilemmaer i Etiopia – Ole Frithjof Norheim 



http://www.bt.no/meninger/debatt/Kjedelig-innpakning_-bedre-helse-3311530.html

http://www.nrk.no/livsstil/slik-tvinger-du-hjernen-til-a-sove-bedre-1.12228821

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Norge---en-verdensmester-i-skrivebordsprioritering-7917895.html

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Norge---en-verdensmester-i-skrivebordsprioritering-7917895.html

http://www.aftenposten.no/meninger/Hvorfor-sliter-vi-i-det-hele-tatt-med-torr-og-uengasjert-undervisning-ved-universitetene-nar-vi-har-sa-dyktige-folk-7927371.html

http://www.aftenposten.no/meninger/Hvorfor-sliter-vi-i-det-hele-tatt-med-torr-og-uengasjert-undervisning-ved-universitetene-nar-vi-har-sa-dyktige-folk-7927371.html

http://www.dagbladet.no/2015/03/05/magasinet/pluss/livet/tarmsykdom/tarm/38068184/

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Han-fikk-verdens-nyfodte-til-a-sove-pa-ryggen-3317855.html
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09.03.15 – Kamille – Sov deg sunn – Bjørn Bjorvatn 


09.03.15 – KK – Visste du dette om promp? – Trygve Hausken 


09.03.15 – Nyskjerrigper.no – Kvifor står bestefar opp så tidleg? – Bjørn Bjorvatn - 


https://nysgjerrigper.no/Artikler/2015/januar/kvifor_staar_bestefar_opp_saa_tidleg  


09.03.15 – UiB Aktuelt – Barnelege får formidlingspris – Trond Markestad 


09.03.15 – UiB Aktuelt – Meltzerprisen til to fremragende unge forskere – Harald Barsnes 


10.03.15 – Klikk.no – Gjør at barn blir mer populære – Cecilie Svanes - 


http://www.klikk.no/foreldre/barn/article1524984.ece  


10.03.15 – NRK.no – Fikk verdens nyfødte til å sove på ryggen – Trond Markestad - 


http://www.nrk.no/livsstil/radet-som-har-reddet-tusenvis-av-barn-fra-krybbedod-1.12249630  


10.03.15 – BT – Meltzerpris til barnelege – Trond Markestad 


10.03.15 – På Høyden – Topprådene til forskertalentene – Trond Markestad 


10.03.15 – Oppland Arbeiderblad – Barnelege fra Toten fikk verdens nyfødte til å sove på 


ryggen – Trond Markestad - http://www.oa.no/barnelegen-fra-toten-fikk-verdens-nyfodte-til-


a-sove-pa-ryggen-na-har-han-fatt-pris/s/5-35-59597  


10.03.15 – Tidsskriftet – Helse og dødelighet – Sturla Gjesdal 


12.03.15 – Dagens Medisin – Holder fast på anbefalingene – Ole Frithjof Norheim 


12.03.15 – Dagens Medisin – Mentorordning blir obligatorisk – Edvin Schei 


12.03.15 – Sykepleien – Bør revurdere ammeråd – Kristin Torsvik  


12.03.15 – Dagens Medisin – Slik kan de nye kriteriene slå ut – Ole Frithjof Norheim 


12.03.15 – Tannlegeforeningens Tidende – Aktuell nordisk odontologi – Cecilie Gjerde 


13.03.15 – NRK – En av tre i Sjøforsvaret har hørselstap – Erlend Sunde - 


http://www.nrk.no/norge/en-av-tre-i-sjoforsvaret-har-horselstap-1.12253396  


13.03.15 – På Høyden – Overgangsmarked for ERC-vinnere – Pål Njølstad - 


http://pahoyden.no/2015/03/overgangsmarked-erc-vinnere  



https://nysgjerrigper.no/Artikler/2015/januar/kvifor_staar_bestefar_opp_saa_tidleg

http://www.klikk.no/foreldre/barn/article1524984.ece

http://www.nrk.no/livsstil/radet-som-har-reddet-tusenvis-av-barn-fra-krybbedod-1.12249630

http://www.oa.no/barnelegen-fra-toten-fikk-verdens-nyfodte-til-a-sove-pa-ryggen-na-har-han-fatt-pris/s/5-35-59597

http://www.oa.no/barnelegen-fra-toten-fikk-verdens-nyfodte-til-a-sove-pa-ryggen-na-har-han-fatt-pris/s/5-35-59597

http://www.nrk.no/norge/en-av-tre-i-sjoforsvaret-har-horselstap-1.12253396

http://pahoyden.no/2015/03/overgangsmarked-erc-vinnere
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14.03.15 – BT – Solen er en naturlig lykkepille – Tone Henriksen 


14.03.15 – Strilen – Måtte bruke kateter etter svikt i blærefunksjonen - Steinar Hunskår 


15.03.15 – BT – Frank var nær ved å dø av den mystiske sykdommen – Stefan Johansson – 


Gunnar Houge - http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frank-var-nar-ved-a-do-av-den-mystiske-


sykdommen-Sa-ble-han-gentestet-pa-Haukeland-3321452.html  


15.03.15 – BT – Friske mennesker bør avstå fra gentesting – Gunnar Houge 


15.03.15 – Nettavisen – Uvanlig bestialsk sak for retten – Inge Morild 


16.03.15 – Stavanger Aftenblad – Alice unnslapp rullestolen – Stefan Johansson - 


Charalampos Tzoulis - http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Alice-unnslapp-


rullestolen-3656690.html  


16.03.15 – BT – Vi arver vonde opplevelser – Sissel Rogne - 


http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Vi-arver-vonde-opplevelser-3320032.html  


16.03.15 – Romerikes Blad – Folk er mer skeptiske – Anders Bærheim 


16.03.15 – UiB Aktuelt – Nytt fusjonsgen identifisert – Karianne Fjeld – Stefan Johansson - 


http://www.uib.no/mofa/87012/nytt-fusjonsgen-identifisert  


16.03.15 - Sunnmørsposten - Mener det var forsettelig - Inge Morild 


17.03.15 – Aftenposten – Tusenvis av barneliv er reddet av rådet om å legge babyer på 


ryggen – Trond Markestad - http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tusenvis-av-barneliv-er-


reddet-av-radet-om-a-legge-babyer-pa-ryggen-7148228.html  


18.03.15 – Strilen – Meir liberal bruk av langtidsverkande prevensjon - Steinar Hunskår 


19.03.15 – VG – En time mer søvn for kvinner øker sexsjansene med 14 prosent – Bjørn 


Bjorvatn - http://www.vg.no/forbruker/helse/sex-og-samliv/en-time-mer-soevn-for-kvinner-


oeker-sexsjansene-med-14-prosent/a/23417912/  


19.03.15 – NRK Schrødingers Katt – Virker hvitløk mot vampyrer? – Anders Bærheim - 


https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73000815/19-03-2015#t=7m3s  


19.03.15 – Bladet Vesterålen – Nedstemt og trøtt uten godt lys – Bjørn Bjorvatn 



http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frank-var-nar-ved-a-do-av-den-mystiske-sykdommen-Sa-ble-han-gentestet-pa-Haukeland-3321452.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Frank-var-nar-ved-a-do-av-den-mystiske-sykdommen-Sa-ble-han-gentestet-pa-Haukeland-3321452.html

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Alice-unnslapp-rullestolen-3656690.html

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Alice-unnslapp-rullestolen-3656690.html

http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Vi-arver-vonde-opplevelser-3320032.html

http://www.uib.no/mofa/87012/nytt-fusjonsgen-identifisert

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tusenvis-av-barneliv-er-reddet-av-radet-om-a-legge-babyer-pa-ryggen-7148228.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tusenvis-av-barneliv-er-reddet-av-radet-om-a-legge-babyer-pa-ryggen-7148228.html

http://www.vg.no/forbruker/helse/sex-og-samliv/en-time-mer-soevn-for-kvinner-oeker-sexsjansene-med-14-prosent/a/23417912/

http://www.vg.no/forbruker/helse/sex-og-samliv/en-time-mer-soevn-for-kvinner-oeker-sexsjansene-med-14-prosent/a/23417912/

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73000815/19-03-2015#t=7m3s
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20.03.15 – Sunnmørsposten – Hver kreftsvulst skal få sin egen behandling – Lars Akslen 


20.03.15 – The Atlantic – About That Breastfeeding Study – Lars T. Fadnes - 


http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/03/about-that-breastfeeding-study/388309/  


20.03.15 – Dagbladet – Mystisk søvnsykdom rammer innbyggerne i landsbyen Kalachi – 


Bjørn Bjorvatn - 


http://www.dagbladet.no/2015/03/18/nyheter/utenriks/vitenskap/kasakhstan/38284963/  


20.03.15 – Dagens Medisin – Ny forskrift for akuttmedisin – Steinar Hunskår  


21.03.15 – NRK Lørdagsrevyen – Det verste var å vite at barna kanskje ikke ville huske meg 


– Lars Akslen – Oddbjørn Straume - http://www.nrk.no/hordaland/_-det-verste-var-a-vite-at-


barna-kanskje-ikke-ville-huske-meg-1.12272600  


21.03.15 – Strilen – Høgt blodsukker – var det kaka eller apparatet? - Steinar Hunskår 


22.03.15 – BT – Sølje Bergman er farligere for barn enn vaksiner - Rebecca Cox – Kristin G-I 


Mohn - http://www.bt.no/meninger/kronikk/Solje-Bergman-er-farligere-for-barn-enn-


vaksiner-3325135.html  


22.03.15 – Side2.no – Dine holdninger om vaksiner er farlige for samfunnet, Sølje Bergman - 


Rebecca Cox – Kristin G-I Mohn - http://www.side2.no/helse/--dine-holdninger-om-vaksiner-


er-farlig-for-samfunnet-slje-bergman/8557873.html  


23.04.15 – Dagens Medisin – 21 år bør medisinstudenter være – Edvin Schei 


24.03.15 – Studvest – Mannlig medisinstudent søkes – Arne Tjølsen - 


http://www.studvest.no/mannlig-medisinstudent-sokes/  


24.03.15 – Diabetes – 30 til 40-åringer mer utsatt for depresjon – Line Iden Berge 


24.03.15 – Tidsskriftet – Beredskap ved alvorlig malaria – Åsmund Heggheim 


25.03.15 – NRK Hordaland – Psyk for alltid – Eirik Johnsen – Marion Solheim 


25.03.15 – VG – Slik kan «powernaps» øke hjernekapasiteten – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.vg.no/forbruker/slik-kan-powernaps-oeke-hjerne-kapasiteten/a/23420278/  


25.03.15 – Inside24.no – Kvinner i overtall på medisin i de største byene – Arne Tjølsen - 


http://www.inside24.no/kvinner-i-overtall-pa-medisin-i-de-storste-byene/  



http://www.theatlantic.com/health/archive/2015/03/about-that-breastfeeding-study/388309/

http://www.dagbladet.no/2015/03/18/nyheter/utenriks/vitenskap/kasakhstan/38284963/

http://www.nrk.no/hordaland/_-det-verste-var-a-vite-at-barna-kanskje-ikke-ville-huske-meg-1.12272600

http://www.nrk.no/hordaland/_-det-verste-var-a-vite-at-barna-kanskje-ikke-ville-huske-meg-1.12272600

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Solje-Bergman-er-farligere-for-barn-enn-vaksiner-3325135.html

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Solje-Bergman-er-farligere-for-barn-enn-vaksiner-3325135.html

http://www.side2.no/helse/--dine-holdninger-om-vaksiner-er-farlig-for-samfunnet-slje-bergman/8557873.html

http://www.side2.no/helse/--dine-holdninger-om-vaksiner-er-farlig-for-samfunnet-slje-bergman/8557873.html

http://www.studvest.no/mannlig-medisinstudent-sokes/

http://www.vg.no/forbruker/slik-kan-powernaps-oeke-hjerne-kapasiteten/a/23420278/

http://www.inside24.no/kvinner-i-overtall-pa-medisin-i-de-storste-byene/
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25.03.15 – BT – Professor vil ha 21 års aldersgrense på legestudiet – Edvin Schei - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Professor-vil-ha-21-ars-aldersgrense-pa-legestudiet-


3328460.html  


25.03.15 – NTB – Professor vil ha aldersgrense på medisinstudiet – Edvin Schei 


25.03.15 – Hegnar Online – Professor vil ha aldersgrense på legestudiet – Edvin Schei - 


http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel541682.ece  


25.03.15 – Avisen Agder – Professor vil ha aldersgrense på medisinstudiet – Edvin Schei  


26.03.15 – BT – Vi har vært modige til å være forskere – Rebecca Cox – Kristin G-I Mohn - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Vi-har-vart-ganske-modige-til-a-vare-forskere-


3328618.html  


26.03.15 – Dagens Medisin – 3,4 millioner for en måneds behandling – Bjørn Tore Gjertsen  


26.03.15 - Dagens Medisin - Kan stå overfor paradigmeskifte - Bjørn Tore Gjertsen 


26.03.15 – Dagens Medisin – Hardt ut mot sentralisering – Christian Beisland  


26.03.15 – Dagbladet – 21 år – Edvin Schei 


26.03.15 – BA – Vil ha aldersgrense – Edvin Schei 


26.03.15 – Radio Norge – Bergensprofessor vil ha 21-årsgrense på medisinstudiet – Edvin 


Schei 


26.03.15 – Klassekampen – Vil ha aldersgrense – Edvin Schei  


26.03.15 – Dagen – Professor vil ha aldersgrense på medisinstudiet – Edvin Schei 


26.03.15 – Sarpsborg Arbeiderblad – Aldersgrense for å bli lege – Edvin Schei 


26.03.15 – Haugesunds Avis – Vil ha eldre medisinstudenter – Edvin Schei 


26.03.15 – Moss Avis – Vil ha studiegrense – Edvin Schei 


26.03.15 – Levangeravisa – Professor vil ha aldersgrense – Edvin Schei 


26.03.15 – Tidens Krav – Professor vil ha aldersgrense – Edvin Schei 


26.03.15 – Tønsbergs Blad - Professor vil ha aldersgrense – Edvin Schei 



http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Professor-vil-ha-21-ars-aldersgrense-pa-legestudiet-3328460.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Professor-vil-ha-21-ars-aldersgrense-pa-legestudiet-3328460.html

http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/artikkel541682.ece

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Vi-har-vart-ganske-modige-til-a-vare-forskere-3328618.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Vi-har-vart-ganske-modige-til-a-vare-forskere-3328618.html
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26.03.15 – Bømlo-Nytt – Professor vil ha aldersgrense på medisinstudiet – Edvin Schei 


26.03.15 – Trening – Lite søvn er åpenbart av betydning – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.trening.no/helse/lite-sovn-er-apenbart-av-betydning-for-trening-og-konkurranse/  


28.03.15 – BT – I morgen forsvinner en time – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.bt.no/nyheter/innenriks/I-morgen-forsvinner-n-time-3330357.html  


28.03.15 – Fosna-folket – BMI, hva er det? Vi trener for helsa – Eivind Meland - 


http://www.fosna-folket.no/nyheter/article10729459.ece  


28.03.15 – Strilen – Meir liberal bruk av langtidsverkande prevensjon – Steinar Hunskår  


29.03.15 – NRK – Gjør kroppen klar for sommertid – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.nrk.no/livsstil/gjor-kroppen-klar-for-sommertid-1.12268671  


29.03.15 – BT – Tok dosen før tur til «meslingland» - Kristin G-I  Mohn -  


30.03.15 – På Høyden – Rask prosess for å finna dei beste – Nina Langeland - 


http://pahoyden.no/2015/03/rask-prosess-finna-dei-beste  


30.03.15 – BT – Rosatidsskrift? – Jobin K. Varughese - http://innsikt.bt.no/citation-needed/  


30.03.15 – På Høyden – Per Bakke får ny tillit – Per Bakke - 


http://pahoyden.no/2015/03/bakke-far-ny-tillit  


30.03.15 – BT – Helse Bergen vurderer søksmål – ved UiB får Per Bakke ny tillit – Per 


Bakke - http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Helse-Bergen-vurderer-soksmal-Ved-UiB-far-Per-


Bakke-ny-tillit-3331606.html  


30.03.15 - Firda - Kvinner i fylket leikar ikkje butikk – Eli Natvik  


30.03.15 – Firda – Ber alle ta felles ansvar – Eli Natvik 


30.03.15 – Aftenposten – Du vet nesten ingenting om det, men dette er et av kroppens mest 


sentrale organ – Anders Molven – Karianne Fjeld - http://www.aftenposten.no/viten/Du-vet-


nesten-ingenting-om-det_-men-dette-er-et-av-kroppens-mest-sentrale-organer-7958032.html  


 


 



http://www.trening.no/helse/lite-sovn-er-apenbart-av-betydning-for-trening-og-konkurranse/

http://www.bt.no/nyheter/innenriks/I-morgen-forsvinner-n-time-3330357.html

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article10729459.ece

http://www.nrk.no/livsstil/gjor-kroppen-klar-for-sommertid-1.12268671

http://pahoyden.no/2015/03/rask-prosess-finna-dei-beste

http://innsikt.bt.no/citation-needed/

http://pahoyden.no/2015/03/bakke-far-ny-tillit

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Helse-Bergen-vurderer-soksmal-Ved-UiB-far-Per-Bakke-ny-tillit-3331606.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Helse-Bergen-vurderer-soksmal-Ved-UiB-far-Per-Bakke-ny-tillit-3331606.html

http://www.aftenposten.no/viten/Du-vet-nesten-ingenting-om-det_-men-dette-er-et-av-kroppens-mest-sentrale-organer-7958032.html

http://www.aftenposten.no/viten/Du-vet-nesten-ingenting-om-det_-men-dette-er-et-av-kroppens-mest-sentrale-organer-7958032.html
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APRIL: 
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01.04.15 – ScienceNordic – Attacking cancer’s command centre – Karl-Henning Kalland – 


Xisong Ke - http://sciencenordic.com/attacking-cancer%E2%80%99s-command-centre  


01.04.15 – Vest24 – Næringslivet må jobbe meir for å få fleire kvinnelege leiarar – Eli Natvik 


03.04.15 – Nordic Life Science – Chemo Hits Cancer Stem Cells – Xisong Ke 


06.04.15 – Aftenposten – Myten om gass som klimaløsning – Gunnar Kvåle 


05.04.15 – Forskning.no – Hvor ulike er vi inni oss – Inge Morild - 


http://forskning.no/2015/03/hvor-ulike-er-vi-inni-oss  


06.04.15 – Dagens Medisin – Spørsmål om organdonasjon kan skape utfordringer – Aud J. 


Orøy - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/04/06/sporsmal-om-organdonasjon-kan-


skape-utfordringer-/  


07.04.15 – Stavanger Aftenblad – Etisk problem, økonomisk risiko – Gunnar Kvåle - 


http://www.aftenbladet.no/meninger/Etisk-problem_-okonomisk-risiko-3670066.html  


09.04.15 – Dagens Medisin – Har oppdaget et nytt risiko-gen – Karianne Fjeld – Anders 


Molven – Stefan Johansson – Erling Tjora  


09.04.15 – KK.no – Slik kan lite søvn skade deg – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.kk.no/livsstil/slik-kan-lite-s%C3%B8vn-skade-deg-30456  


09.04.15 – Dagens Medisin – Fant store ulikheter i helikoptertid – Jon Henneth Heltne – Erik 


Zakariassen  


09.04.15 – Fri Tanke – Hva, har omskjæring noe med religion å gjøre? – Trond Markestad 


09.04.15 – Fri Tanke – Skjære eller vente – Trond Markestad 


11.04.15 – BT – Kan jeg få dø hjemme? – Bettina Husebø – Elisabeth Flo – Camilla 


Kjellstadli Thoresen - http://www.bt.no/meninger/kronikk/Kan-jeg-fa-do-hjemme-


3337096.html  


12.04.15 – BT – Kva kan du gjere med gentesten? – Simon Dankel 


14.04.15 – Dagens Medisin – Vil ha 21 års-grense på medisinstudiet – Edvin Schei 



http://sciencenordic.com/attacking-cancer%E2%80%99s-command-centre

http://forskning.no/2015/03/hvor-ulike-er-vi-inni-oss

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/04/06/sporsmal-om-organdonasjon-kan-skape-utfordringer-/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/04/06/sporsmal-om-organdonasjon-kan-skape-utfordringer-/

http://www.aftenbladet.no/meninger/Etisk-problem_-okonomisk-risiko-3670066.html

http://www.kk.no/livsstil/slik-kan-lite-s%C3%B8vn-skade-deg-30456

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Kan-jeg-fa-do-hjemme-3337096.html

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Kan-jeg-fa-do-hjemme-3337096.html
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14.04.15 – ABC Nyheter – Professor foreslår 21-årsgrense på medisinstudiet – Edvin Schei - 


http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/04/14/222016/professor-foreslar-21-arsgrense-pa-


medisinstudiet  


16.04.15 – Tannlegeforenings Tidende – Bruk av tvang ved tannbehandling – lov eller ikke? 


– Gunhild Vesterhus Strand 


16.04.15 – Tannlegeforenings Tidende – Klassisk Kaposis intraoralt – Anne Christine 


Johannessen 


17.04.15 – Morgenbladet – Genetisk kirurgi – Simon Dankel  


17.04.15 – ScienceNordic – How different are we on the inside? – Inge Morild - 


http://sciencenordic.com/how-different-are-we-inside   


18.04.15 – NRK – De som sover mye har økt risiko for hjerneslag – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.nrk.no/nordland/_-de-som-sover-mye-har-okt-risiko-for-hjerneslag-1.12316708  


18.04.15 – Studvest – Må lære å samarbeide på fritiden – Anders Bærheim - 


http://www.studvest.no/ma-laere-a-samarbeide-pa-fritiden/  


18.04.15 – Strilen – Overgangsalderen treng ikkje føre til hetetokter - Steinar Hunskår 


20.04.15 – Telemarksavisa – Forskar meiner demens kan bli samfunnsproblem - 


Charalampos Tzoulis  


21.04.15 – Forskning.no – Frykter 400 000 med demens i Norge – Charalampos Tzoulis - 


http://forskning.no/aldring-helsepolitikk-alzheimer/2015/04/demens-kan-bli-en-


samfunnstrussel  


21.04.15 - BA - Kan bli 400 000 demente i Norge - Charalampos Tzoulis - 


http://www.ba.no/kan-bli-400-000-demente-i-norge/s/5-8-59521  


21.04.15 – Fædrelandsvennen – Kva kan du gjere med gentesten? – Simon Dankel 


21.04.15 – Tidsskriftet – Legevaktslegers avgjørelse om utrykning i akuttsituasjoner – 


Steinar Hunskår – Helene Hauken – Erik Zakariassen 


21.04.15 – Oppland Arbeiderblad – Om å bety noe for andre – Trond Markestad 


21.04.15 – NRK P1 Hordaland – Demenskonferanse – Bettina Husebø  



http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/04/14/222016/professor-foreslar-21-arsgrense-pa-medisinstudiet

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/04/14/222016/professor-foreslar-21-arsgrense-pa-medisinstudiet

http://sciencenordic.com/how-different-are-we-inside

http://www.nrk.no/nordland/_-de-som-sover-mye-har-okt-risiko-for-hjerneslag-1.12316708

http://www.studvest.no/ma-laere-a-samarbeide-pa-fritiden/

http://forskning.no/aldring-helsepolitikk-alzheimer/2015/04/demens-kan-bli-en-samfunnstrussel

http://forskning.no/aldring-helsepolitikk-alzheimer/2015/04/demens-kan-bli-en-samfunnstrussel

http://www.ba.no/kan-bli-400-000-demente-i-norge/s/5-8-59521
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22.04.15 – NRK Vestlandsrevyen – Demenskonferanse – Bettina Husebø - 


https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99042215/22-04-2015#t=3m9s  


22.04.15 – På Høyden – Doktorgraden – utdanning eller forskning? – Roland Jonsson - 


http://pahoyden.no/debatt/2015/04/doktorgraden-utdanning-eller-forskning  


23.04.15 – Fjordabladet – UiB vinn fram i kampen om EU-pengar – Nina Langeland  


23.04.15 – Dagens Medisin – Leger lar seg påvirke for mye – Bettina Husebø 


23.04.15 – Dagens Medisin – Tar selvkritikk for omstendelig rapport – Ole Frithjof Norheim 


24.04.15 – Dagens Medisin – Kan være riktig å strekke seg – Ole Frithjof Norheim 


24.04.15 – P4 – Anbefaler ikke slumring – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.p4.no/story.aspx?id=610966  


25.04.15 – ABC Nyheter – Sykehjemspasienter med demens lider unødig – Bettina Husebø - 


http://www.abcnyheter.no/livet/2015/04/25/222668/sykehjemspasienter-med-demens-lider-


unodig  


25.04.15 – Strilen – Besøk av legekollega er god kvalitetssikring - Steinar Hunskår  


26.04.15 – BT – Demente lider i stillhet – Bettina Husebø – Elisabeth Flo 


26.04.15 – ABC Nyheter – Vi må snakke om hvordan de ønsker å dø – Bettina Husebø - 


http://www.abcnyheter.no/livet/2015/04/26/222674/vi-ma-snakke-om-hvordan-eldre-


pasienter-onsker-do  


27.04.15 – P5 – Anbefaler ikke slumring – Bjørn Bjorvatn 


28.04.15 – BA – Kjenner flere som er drept av «Judasdose» - Inge Morild 


29.04.15 – Dagbladet – Dårlig søvn – Bjørn Bjorvatn 


29.04.15 – Klikk.no – Det er flere ting som påvirker hvileforbrenningen din – Oddrun 


Gudbrandsen - http://www.klikk.no/helse/trening/article1545378.ece  


29.04.15 – Romsdals Budstikke – Nok en hjernesuksess – Lars Thomassen 


29.04.15 – Dagbladet – Vi bruker mer penger på medisin – Bjørn Bjorvatn 



https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99042215/22-04-2015#t=3m9s

http://pahoyden.no/debatt/2015/04/doktorgraden-utdanning-eller-forskning

http://www.p4.no/story.aspx?id=610966

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/04/25/222668/sykehjemspasienter-med-demens-lider-unodig

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/04/25/222668/sykehjemspasienter-med-demens-lider-unodig

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/04/26/222674/vi-ma-snakke-om-hvordan-eldre-pasienter-onsker-do

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/04/26/222674/vi-ma-snakke-om-hvordan-eldre-pasienter-onsker-do

http://www.klikk.no/helse/trening/article1545378.ece
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29.04.15 – BA – Frykter «Judasdoser» - Inge Morild 


30.04.15 – UiB Aktuelt – Jakter vaksinens gullstandard – Rebecca Cox - 


http://www.uib.no/aktuelt/88168/jakter-vaksinens-gullstandard  


30.04.15 – Fædrelandsvennen – Demente lider i stillhet – Bettina Husebø – Elisabeth Flo 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.uib.no/aktuelt/88168/jakter-vaksinens-gullstandard
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MAI: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02.05.15 – Romsdals Budstikke – Ta vare på topplokket ditt – Lars Thomassen 


03.05.15 – Dagens Diabetes – Grant Recipient Listings – Simona Chera 


04.05.15 – Aftenposten – Det evige såret – Donald Gullberg – Ida W. Sørensen - 


http://www.aftenposten.no/viten/Kreft-Det-evige-saret-8006121.html  



http://www.aftenposten.no/viten/Kreft-Det-evige-saret-8006121.html
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04.05.15 – På Høyden - Private midler en forutsetning for toppforskning – Pål Njølstad – 


Anders Molven - http://pahoyden.no/2015/05/private-midler-en-forutsetning-toppforskning   


05.05.15 – VG – Få god magefølelse! – Trygve Hausken 


05.05.15 – Tidsskriftet – En mann i 30-årene med diabetes og vitiligo – Eystein Husebye 


05.05.15 – Tidsskriftet – Infeksjoner i sår som er suturert på legevakt – Christina Brudvik 


06.05.15 – Aftenposten – Alder kan ikke avgjøre om jeg får insulinpumpe – Ole Frithjof 


Norheim 


06.05.15 – Aftenposten – SP mener alder allerede avgjør hvem som får legehjelp – Ole 


Frithjof Norheim 


06.05.15 – Diabetes – 30 til 40-åringer mer utsatt for depresjon – Line Iden Berge 


07.05.15 – Dagens Medisin – Akuttmedisinsk beredskap er mer enn bare helikoptre – Erik 


Zakariassen  


08.05.15 – Se og Hør – Alice lider av en mystisk sykdom - Charalampos Tzoulis 


09.05.15 – Strilen – Få vart influensasjuke, men vaksinen bomma litt - Steinar Hunskår  


09.05.15 – Dagens Medisin – Fant store ulikheter i helikoptertid – Erik Zakariassen  


12.05.15 – Tidsskriftet – Arvelig risiko for kronisk pankreatitt – Karianne Fjeld – Anders 


Molven 


14.05.15 – BT – Årlig helsesjekk? Nei takk. – Jobin K. Varughese - http://innsikt.bt.no/arlige-


helsesjekk-nei-takk/  


15.05.15 – NRK Dagsrevyen – Vil pålegge kommuner legemiddelgjennomgang – Bettina 


Husebø - https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19051515/15-05-2015#t=3m49s  


15.05.15 – NRK – Forskning hevder unge bestefedre kan dø tidligere – Stein Emil Vollset - 


http://www.nrk.no/viten/forskning-hevder-unge-bestefedre-kan-do-tidligere-1.12358901   


15.05.15 – Sydvesten – En pioner innen rusomsorg – Brit Haver – Nils Erik Gilhus - 


http://sydvesten.no/nyheter/2015/05/19/forsker-hedret-av-kongen/  


16.05.15 – Strilen – Fotvorter hos barn treng ikkje alltid behandling - Steinar Hunskår  



http://pahoyden.no/2015/05/private-midler-en-forutsetning-toppforskning

http://innsikt.bt.no/arlige-helsesjekk-nei-takk/

http://innsikt.bt.no/arlige-helsesjekk-nei-takk/

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19051515/15-05-2015#t=3m49s

http://www.nrk.no/viten/forskning-hevder-unge-bestefedre-kan-do-tidligere-1.12358901

http://sydvesten.no/nyheter/2015/05/19/forsker-hedret-av-kongen/
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18.05.15 – BT – Her blir kreftsvulsten fryst – Karl Henning Kalland - Christian Beisland – 


Bjørn Tore Gjertsen - http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-blir-kreftsvulsten-fryst-


3361607.html  


19.05.15 – Dental Tribune – Better diagnosis and treatment for Sjøgren’s syndrome – 


Roland Jonsson - http://www.dental-


tribune.com/articles/news/nordic/23811_better_diagnosis_and_treatment_for_sjoegrens_synd


rome.html  


19.05.15 – Sydvesten – En pioner innen rusomsorg – Brit Haver 


19.05.15 – Tidsskriftet – Miljøets betydning ved MS – Øyvind Torkildsen 


20.05.15 – BT – Koffein er farligere enn elektronikk – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Koffein-er-farligere-enn-elektronikk-3364592.html  


21.05.15 – Dagens Medisin – Forskning ved sykehjem kommer ikke til nytte – Bettina 


Husebø  


21.05.15 – Dagens Medisin – Hvilken sykdom er verdens verste? - Ole Frithjof Norheim 


21.05.15 – Hordaland – Holistisk tannpleie er helt fjernt for oss – Jan Eirik Ellingsen  


21.05.15 – Dagens Medisin – Legehelikopter og responstider – Erik Zakariassen 


22.05.15 – På Høyden – Blir viserektor på tvers – Robert Bjerknes - 


http://pahoyden.no/2015/05/blir-viserektor-pa-tvers  


23.05.15 – Strilen – Seine rapportar frå sjukehuset er eit stort problem - Steinar Hunskår  


26.05.15 – På Høyden – Suksessoppskriften er langsiktig, hardt arbeid – Eystein Husebye - 


http://pahoyden.no/2015/05/suksessoppskriften-er-langsiktig-hardt-arbeid  


26.05.15 – Fjordingen – Personer med multippel sklerose må prioteres – Ole Frithjof 


Norheim 


26.05.15 – Helgelendingen – MS må prioteres – Ole Frithjof Norheim 


26.05.15 – Sogn Avis – Personer med multippel sklerose må prioteres – Ole Frithjof Norheim 


26.05.15 – Namdalsavisa – Mer respekt - Ole Frithjof Norheim 



http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-blir-kreftsvulsten-fryst-3361607.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-blir-kreftsvulsten-fryst-3361607.html

http://www.dental-tribune.com/articles/news/nordic/23811_better_diagnosis_and_treatment_for_sjoegrens_syndrome.html

http://www.dental-tribune.com/articles/news/nordic/23811_better_diagnosis_and_treatment_for_sjoegrens_syndrome.html

http://www.dental-tribune.com/articles/news/nordic/23811_better_diagnosis_and_treatment_for_sjoegrens_syndrome.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Koffein-er-farligere-enn-elektronikk-3364592.html

http://pahoyden.no/2015/05/blir-viserektor-pa-tvers

http://pahoyden.no/2015/05/suksessoppskriften-er-langsiktig-hardt-arbeid
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27.05.15 – NRK – Får kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


27.05.15 – Dagens Medisin - Kreftforskningspris til Bergensprofessor – Rolf Bjerkvig - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/05/27/kreftforskningspris-til-bergensprofessor/  


27.05.15 – Hordaland – Rolf Bjerkvig tildelt kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


27.05.15 – UiB Aktuelt – Kreftforskingspris til Rolf Bjerkvig – Rolf Bjerkvig 


27.05.15 – Mammanett – Forstoppelse hos baby – Trygve Hausken  


27.05.15 – Stavanger Aftenblad – Energi-subsidier koster mer enn verdens totale 


helsebudsjett – Ole Frithjof Norheim 


27.05.15 – Smaalenes Avis – De må prioriteres – Ole Frithjof Norheim 


28.05.15 – Fædrelandsvennen – Tildelt kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


28.05.15 – Hamar Arbeiderblad – Rolf Bjerkvig tildelt kreftforskingspris – Rolf Bjerkvig 


28.05.15 – Sør-Varanger Avis – Personer med multippel sklerose må prioteres – Ole Frithjof 


Norheim 


28.05.15 – På Høyden – Se opptaket av styremøtet – Nina Langeland - 


http://pahoyden.no/2015/05/se-opptaket-av-styremotet  


30.05.15 – Strilen – Synstap hos diabetikarar kan oppdagast tidleg - Steinar Hunskår   


31.05.15 – TV2 – KOLS og lungerehabilitering – Per Bakke 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/05/27/kreftforskningspris-til-bergensprofessor/

http://pahoyden.no/2015/05/se-opptaket-av-styremotet
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JUNI: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


02.06.15 – Dagens Medisin – Mener bruk av tiltaksplan bør stoppes – Bettina Husebø  


02.06.15 – BT – Slik blir legevakta betre - Steinar Hunskår - 


http://www.bt.no/meninger/kronikk/Slik-blir-legevakta-betre-3372076.html  


02.06.15 – Aftenposten - Todagersgrensen må forsvares – Gunnar Kvåle  


03.06.15 – BT – Kreft er like komplisert som livet – Rolf Bjerkvig - http://www.bt.no/folk/-


Kreft-er-like-komplisert-som-livet-3372846.html  



http://www.bt.no/meninger/kronikk/Slik-blir-legevakta-betre-3372076.html

http://www.bt.no/folk/-Kreft-er-like-komplisert-som-livet-3372846.html

http://www.bt.no/folk/-Kreft-er-like-komplisert-som-livet-3372846.html
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04.06.15 – Dagens Medisin – Bedre sykdomskontroll med stråling, men ikke bedre 


overlevelse – Tor-Christian Aase Johannessen - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/04/bedre-sykdomskontroll-med-straling-men-


ikke-bedre-overlevelse/  


04.06.15 – På Høyden – 35 miljø kjempar om toppforsk-status – Eystein Husebye - 


http://pahoyden.no/2015/06/35-miljo-kjempar-om-toppforsk-status  


04.06.15 – Samverkan 112 – Kritisk granskning av halskrage på traumapatienter – Terje 


Sundstrøm - http://www.s112.se/2015/06/04/prehospital-anvandning-av-halskrage-pa-


traumapatienter-en-kritisk-granskning/  


05.06.15 – NRK P2 Dagsnytt atten – Brystkreftdødeligheten har gått ned – Ole Frithjof 


Norheim  


06.06.15 – Strilen – Pakkeforlaup for kreft – kva er det? – Steinar Hunskår 


07.06.15 – BT – Her blir grisen operert – Aurora Brønstad - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-blir-grisen-operert-pa-Haukeland-3375924.html  


08.06.15 – BT – Bergensprofessor fikk kreftpris – Rolf Bjerkvig 


08.06.15 – Dagsavisen – Kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


08.06.15 – Avisen Agder – Bergensprofessor fikk kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


08.06.15 – NRK – Bergensprofessor fikk forskerpris – Rolf Bjerkvig 


08.06.15 – BA – UiB-professor fikk kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


08.06.15 – Altaposten – Bergensprofessor fikk kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


08.06.15 – Hordaland – Bergensprofessor fekk kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


08.06.15 – Klassekampen – Bergensprofessor fikk kreftforskningspris – Rolf Bjerkvik 


08.06.15 – Firda Tidend – Bergensprofessor fekk kreftforskingspris – Rolf Bjerkvig 


08.06.15 – Dagens Medisin – Leger utsetter praten om alkohol – Torgeir Gilje Lid - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/08/leger-utsetter-praten-om-alkohol/  



http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/04/bedre-sykdomskontroll-med-straling-men-ikke-bedre-overlevelse/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/04/bedre-sykdomskontroll-med-straling-men-ikke-bedre-overlevelse/

http://pahoyden.no/2015/06/35-miljo-kjempar-om-toppforsk-status

http://www.s112.se/2015/06/04/prehospital-anvandning-av-halskrage-pa-traumapatienter-en-kritisk-granskning/

http://www.s112.se/2015/06/04/prehospital-anvandning-av-halskrage-pa-traumapatienter-en-kritisk-granskning/

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-blir-grisen-operert-pa-Haukeland-3375924.html

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/08/leger-utsetter-praten-om-alkohol/
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09.06.15 - TV2 - Seks kreftsyke nordmenn har fått den nye «superbehandlingen» - Oddbjørn 


Straume  


09.06.15 – VG – Kreftforsker fikk pris – Rolf Bjerkvig 


09.06.15 – Stavanger Aftenblad – Bergens-professor fikk pris for kreftforskning – Rolf 


Bjerkvig 


09.06.15 – Fædrelandsvennen – Bergensprofessor fikk kreftforskningspris – Rolf Bjerkvig 


09.06.15 – Sarpsborg Arbeiderblad – Pris til professor – Rolf Bjerkvig 


09.06.15 – Telemarksavisa – Fikk kreftforskingspris – Rolf Bjerkvig   


09.06.15 – BT – Til barnets (nest) beste – Eivind Meland - 


http://www.bt.no/meninger/debatt/Til-barnets-nest-beste-3376500.html  


10.06.15 – Aftenposten – Barn med eldre fedre har større risiko for misdannelser – Erik Berg 


- http://www.aftenposten.no/viten/Barn-med-eldre-fedre-har-storre-risiko-for-misdannelser-


8052137.html?  


10.06.15 – Forskerforum – Doktorgraden – utdanning eller forskning? – Roland Jonsson - 


http://www.forskerforum.no/wip4/doktorgraden-utdanning-eller-forskning/d.epl?id=2552981  


11.06.15 – Aftenposten – Fagfolk melder bekymring for barnevernet – Eivind Meland - 


http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fagfolk-melder-bekymring-om-barnevernet-


8052187.html  


11.06.15 – Dagen – Hundre fagfolk med bekymringsmelding om barnevernet – Eivind 


Meland - http://www.dagen.no/Nyheter/nyheter/Hundre-fagfolk-med-bekymringsmelding-


om-barnevernet-210286  


11.06.15 – Framtida - Hundre fagfolk med bekymringsmelding om barnevernet – Eivind 


Meland 


11.06.15 – Dagen - Hundre fagfolk med bekymringsmelding om barnevernet – Eivind 


Meland 


11.06.15 – Laagendalsposten – Foredrag om barnearbeid – Anne Hatløy  


12.06.15 – Haugesunds Avis – Bekymret over barnevern – Eivind Meland 



http://www.bt.no/meninger/debatt/Til-barnets-nest-beste-3376500.html

http://www.aftenposten.no/viten/Barn-med-eldre-fedre-har-storre-risiko-for-misdannelser-8052137.html

http://www.aftenposten.no/viten/Barn-med-eldre-fedre-har-storre-risiko-for-misdannelser-8052137.html

http://www.forskerforum.no/wip4/doktorgraden-utdanning-eller-forskning/d.epl?id=2552981

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fagfolk-melder-bekymring-om-barnevernet-8052187.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fagfolk-melder-bekymring-om-barnevernet-8052187.html

http://www.dagen.no/Nyheter/nyheter/Hundre-fagfolk-med-bekymringsmelding-om-barnevernet-210286

http://www.dagen.no/Nyheter/nyheter/Hundre-fagfolk-med-bekymringsmelding-om-barnevernet-210286
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12.06.15 – Nordre – Lokal vinnar av fakultetspris – Oddrun Anita Gudbrandsen 


12.06.15 – Telemarksavisa – Fagfolk gir uttrykk for bekymring – Eivind Meland 


14.06.15 – VG – Et samfunn av mobbere? – Rebecca Cox – Kristin G-I Mohn - 


http://www.vg.no/nyheter/meninger/mobbing/et-samfunn-av-mobbere/a/23470531/  


14.06.15 – BT – Sporer av om barnevernet – Eivind Meland 


15.06.15 – Dagens Medisin – Fryser ned prostatakreften – Karl-Henning Kalland – Christian 


Beisland - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/15/fryser-ned-prostatakreften/   


15.06.15 – Fysioterapeuten – Kunnskapsbasert praksis i fysioterapiutdanning – Nina 


Rydland Olsen 


16.06.15 – BT – Sjelden sykdom ikke så sjelden likevel – Eystein Husebye - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Sjelden-sykdom-ikke-sa-sjelden-likevel-3381920.html  


16.06.15 – VG – Slik takler du migrene – Nils Erik Gilhus - 


http://pluss.vg.no/2015/08/24/2126/2052_23468724  


16.06.15 – Diabetes – Hudceller fra Julies arm skal bli stamceller – Helge Ræder -  


16.06.15 – Kilden – Vi bruker mus av begge kjønn – Aurora Brønstad 


16.06.15 – Aftenposten – Alder blir ikke avgjørende for behandling – Ole Frithjof Norheim - 


http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Alder-blir-ikke-avgjorende-for-behandling-


8060667.html  


16.06.15 – Tidsskriftet – Arvelig risiko for kronisk pankreatitt – Anders Molven 


17.06.15 – BT – Vi er ikke totalitære – Eivind Meland 


17.06.15 – BT – Bakke er forlikt med Helse Bergen – Per Bakke - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bakke-er-forlikt-med-Helse-Bergen-3382554.html 


17.06.15 – Dagens Medisin – Helseministeren dropper helsetap-kriteriet – Ole Frithjof 


Norheim - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/17/Helseministeren-dropper-


helsetap-kriterie/  


18.06.15 – Dagens Medisin – Kreftlegemidler fikk ja - Karl-Henning Kalland 



http://www.vg.no/nyheter/meninger/mobbing/et-samfunn-av-mobbere/a/23470531/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/15/fryser-ned-prostatakreften/

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Sjelden-sykdom-ikke-sa-sjelden-likevel-3381920.html

http://pluss.vg.no/2015/08/24/2126/2052_23468724

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Alder-blir-ikke-avgjorende-for-behandling-8060667.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Alder-blir-ikke-avgjorende-for-behandling-8060667.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bakke-er-forlikt-med-Helse-Bergen-3382554.html

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/17/Helseministeren-dropper-helsetap-kriterie/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/17/Helseministeren-dropper-helsetap-kriterie/
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18.06.15 – Tannlegeforenings Tidende – Nordens mest avanserte – Nils Roar Gjerdet 


19.06.15 – BT – Jeg har ikke sporet av – Eivind Meland 


19.06.15 – Morgenbladet – Tiden før døden – Sidsel Ellingsen 


20.06.15 – Strilen – Medisinar kan hjelpe nokre med demens - Steinar Hunskår 


20.06.15 – Dagens Næringsliv - Metanproblemet – Gunnar Kvåle  


22.06.12 – Gjengangeren - Innførte dødsplanen som England skrotet – Bettina Husebø 


22.06.15 – Tønsbergs Blad – Kan være en snarvei til døden – Bettina Husebø 


22.06.15 – Sandefjords Blad - Kan være en snarvei til døden – Bettina Husebø 


22.06.15 – ABC Nyheter – Lyse kvelder påvirker nattesøvnen din – Bjørn Bjorvatn 


23.06.15 – BA – En nødvendig (olje)krise – Gunnar Kvåle  


23.06.15 – Østlands-Posten – Valgte å ikke nevne LVP-kritikken – Bettina Husebø 


23.06.15 – Forskning.no – Korleis påverkar lyse kveldar nattesøvnen din? – Bjørn Bjorvatn 


23.06.15 – Side2 – Det er lyst. Jeg får ikke sove – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.side2.no/helse/--det-er-lyst-jeg-far-ikke-sove/3422802596.html  


23.06.15 - NRK – Slik påvirker lyse kvelder nattesøvnen din – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.nrk.no/troms/slik-pavirker-lyse-kvelder-nattesovnen-din-1.12424500  


23.06.15 – Oppland Arbeiderblad – Kvoteflyktninger og asylsøkere – Trond Markestad 


26.06.15 – Klikk.no – Problemer med å sove om natten? – Bjørn Bjorvatn 


24.06.15 – NRK – Elektrisitet forstyrrer søvnen betraktelig – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.nrk.no/livsstil/_-elektrisitet-forstyrrer-sovnen-betraktelig-1.12423517  


24.06.15 – KK.no – Sover du ekstra dårlig nå? – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.kk.no/livsstil/sover-du-ekstra-d%C3%A5rlig-n%C3%A5-33972  


24.06.15 – Sandefjords Blad – Valgte å ikke nevne LVP-kritikken – Bettina Husebø 


25.06.15 – VG – Dårlig søvn = usunn livsstil – Bjørn Bjorvatn 



http://www.side2.no/helse/--det-er-lyst-jeg-far-ikke-sove/3422802596.html

http://www.nrk.no/troms/slik-pavirker-lyse-kvelder-nattesovnen-din-1.12424500

http://www.nrk.no/livsstil/_-elektrisitet-forstyrrer-sovnen-betraktelig-1.12423517

http://www.kk.no/livsstil/sover-du-ekstra-d%C3%A5rlig-n%C3%A5-33972
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25.06.15 – BT – Feieren reddet bestefar – Lars Thomassen 


25.06.15 – Dagens Medisin – En av fem misfornøyd med ADHD-oppfølging – Anne Halmøy 


- http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/25/en-av-fem-voksne-misfornoyd-med-adhd-


oppfolging/  


25.06.15 – ABC Nyheter – Problemer med å sove om natten? – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.abcnyheter.no/artikkel/194407978   


25.06.15 – Klassekampen – Vi må få færre barn – Gunnar Kvåle 


26.06.15 – UiB Aktuelt – Vil skape persontilpasset forebygging av egen helse – Øistein 


Svanes - http://www.uib.no/aktuelt/89893/vil-skape-persontilpasset-forebygging-av-egen-


helse  


27.06.15 – Strilen – Triste og tunge bodskap vert aldri ein vane - Steinar Hunskår  


30.06.15 – På Høyden – Manglende tilgang til forskning er akademisk apartheid – Rune 


Nilsen - http://pahoyden.no/2015/06/manglende-tilgang-til-forskning-er-akademisk-apartheid  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/25/en-av-fem-voksne-misfornoyd-med-adhd-oppfolging/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/25/en-av-fem-voksne-misfornoyd-med-adhd-oppfolging/

http://www.abcnyheter.no/artikkel/194407978

http://www.uib.no/aktuelt/89893/vil-skape-persontilpasset-forebygging-av-egen-helse

http://www.uib.no/aktuelt/89893/vil-skape-persontilpasset-forebygging-av-egen-helse

http://pahoyden.no/2015/06/manglende-tilgang-til-forskning-er-akademisk-apartheid
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JULI: 


 


 


 


 


 


 


 


 


01.07.15 – UiB Aktuelt – Nøtter kan redusere kreft med spredning til hjernen – Frits Thorsen 


- http://www.uib.no/aktuelt/89958/n%C3%B8tter-kan-redusere-kreft-med-spredning-til-


hjernen  


01.07.15 – Dagbladet – Gunhild Stordalens liv og lære – Gunnar Kvåle 



http://www.uib.no/aktuelt/89958/n%C3%B8tter-kan-redusere-kreft-med-spredning-til-hjernen

http://www.uib.no/aktuelt/89958/n%C3%B8tter-kan-redusere-kreft-med-spredning-til-hjernen
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02.07.15 – Dagens Medisin – Mener bruk av tiltaksplan bør stoppes – Bettina Husebø - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/02/mener-bruk-av-tiltaksplan-bor-stoppes/  


02.07.15 – Dagens Medisin – Forsvarer bruken av omdiskutert plan – Bettina Husebø - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/02/forsvarer-bruken-av-omdiskutert-plan/  


02.07.15 – Moss Avis – Nøtter kan redusere kreft i hjernen – Frits Thorsen  


02.07.15 – Dental Tribune – Rare autoimmune disease could be more common than 


previously thought – Eystein Husebye - http://www.dental-


tribune.com/articles/news/nordic/24587_rare_autoimmune_disease_could_be_more_common


_than_previously_thought.html  


02.07.15 – Videnskab.dk – Hvordan påvirker lyse aftener din nattesøvn? – Bjørn Bjorvatn - 


http://videnskab.dk/krop-sundhed/hvordan-pavirker-lyse-aftener-din-nattesovn  


03.07.15 – BT – Jeg har ikke sett liknende i mine 20 år som forsker – Frits Thorsen - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Jeg-har-ikke-sett-lignende-i-mine-20-ar-som-forsker-


3393563.html  


03.07.15 – NRK.no – Nytt stoff kan redusere kreft – Frits Thorsen 


03.07.15 – Avisa Nordland – Egen legevakt koster mye mer – Steinar Hunskår - 


http://www.an.no/egen-legevakt-koster-mye-mer/o/5-4-121445  


03.07.15 – KK – Er det vits å amme mer enn ett år? – Trond Markestad 


03.07.15 - Avisa Nordland – Slutt for de små? - Steinar Hunskår 


04.07.15 – Strilen – Kul på handbaken fekk vere i fred - Steinar Hunskår 


06.07.15 – UiB Aktuelt – KOSMOS fanger opp smertene – Bettina Husebø - 


http://www.uib.no/sefas/90140/kosmos-fanger-opp-smertene  


07.07.15 – Stavanger Aftenblad – Forsvar togradersgrensen – Gunnar Kvåle 


08.07.15 – BT – Vil få utenlandske leger raskere i jobb – Arne Tjølsen 


08.07.15 – Dagbladet – Derfor sliter du med å sove om sommeren – Bjørn Bjorvatn 


09.07.15 – Sandefjords Blad – De startet opprop mot barnevernet – Eivind Meland 



http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/02/mener-bruk-av-tiltaksplan-bor-stoppes/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/02/forsvarer-bruken-av-omdiskutert-plan/

http://www.dental-tribune.com/articles/news/nordic/24587_rare_autoimmune_disease_could_be_more_common_than_previously_thought.html

http://www.dental-tribune.com/articles/news/nordic/24587_rare_autoimmune_disease_could_be_more_common_than_previously_thought.html

http://www.dental-tribune.com/articles/news/nordic/24587_rare_autoimmune_disease_could_be_more_common_than_previously_thought.html

http://videnskab.dk/krop-sundhed/hvordan-pavirker-lyse-aftener-din-nattesovn

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Jeg-har-ikke-sett-lignende-i-mine-20-ar-som-forsker-3393563.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Jeg-har-ikke-sett-lignende-i-mine-20-ar-som-forsker-3393563.html

http://www.an.no/egen-legevakt-koster-mye-mer/o/5-4-121445

http://www.uib.no/sefas/90140/kosmos-fanger-opp-smertene
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10.07.15 – Morgenbladet – Omsorg oppnådd – Bettina Husebø - 


https://morgenbladet.no/aktuelt/2015/07/omsorg-oppnadd  


10.07.15 – Morgenbladet – Rettsprinsippet snudd på hodet – Eivind Meland 


11.07.15 – Strilen – Cøliaki – ein sjukdom med mange ulike symptom - Steinar Hunskår 


13.07.15 – NRK Dagsnytt atten P2 – LCP på sykehjem – Bettina Husebø - 


https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56071315/13-07-2015  


13.07.15 – Vårt Land – Pavens klimaoppfordring – Gunnar Kvåle 


15.12.15 – Stavanger Aftenblad – Forsvar togradersgrensen! – Gunnar Kvåle - 


http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Forsvar-togradersgrensen-3735981.html  


17.07.15 – Dagens Medisin – 13 % av toårige gutter fikk astmamedisin – Knut Øymar - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/17/mange-smabarn-far-astmamedisiner/  


18.07.15 – Strilen – Tredagarskur mot blærebetennelse er nok - Steinar Hunskår  


21.07.15 – Dagens Medisin – Vil beholde LCP for døende – Bettina Husebø - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/20/vil-beholde-lcp-for-doende/  


23.07.15 – VG – Bli kvitt mageplagene – Trygve Hausken 


24.07.15 – Side2.no – Ernæringseksperter reagerer på kostholdsutsagn – Vegard Lysne - 


http://www.side2.no/helse/ernringseksperter-reagerer-pa-kostholdutsagn---jeg-trodde-


nordstrand-var-lege-hvordan-kan-hun-sta-inne-for-slike-pastander/3422812184.html  


25.07.15 – Nettavisen.no – Professor: En skam for norske politikere at HPV-vaksine ikke gis 


til flere – Ole-Erik Iversen - http://www.nettavisen.no/nyheter/professor---en-skam-for-


norske-politikere-at-hpv-vaksine-ikke-gis-til-fler/3422811666.html  


25.07.15 – Forskning.no – Nøttestoff reduserte kreft i musehjerner – Frits Thorsen 


25.07.15 - Bergensavisen - Ingrids siste håp - Oddbjørn Straume - http://www.ba.no/ingrids-


siste-hap/f/5-8-120732  


25.07.15 – NRK – Slik påvirker sommerværet søvnen din – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.nrk.no/hordaland/slik-pavirker-sommervaeret-sovnen-din-1.12464246  



https://morgenbladet.no/aktuelt/2015/07/omsorg-oppnadd

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56071315/13-07-2015

http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Forsvar-togradersgrensen-3735981.html

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/17/mange-smabarn-far-astmamedisiner/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/20/vil-beholde-lcp-for-doende/

http://www.side2.no/helse/ernringseksperter-reagerer-pa-kostholdutsagn---jeg-trodde-nordstrand-var-lege-hvordan-kan-hun-sta-inne-for-slike-pastander/3422812184.html

http://www.side2.no/helse/ernringseksperter-reagerer-pa-kostholdutsagn---jeg-trodde-nordstrand-var-lege-hvordan-kan-hun-sta-inne-for-slike-pastander/3422812184.html

http://www.nettavisen.no/nyheter/professor---en-skam-for-norske-politikere-at-hpv-vaksine-ikke-gis-til-fler/3422811666.html

http://www.nettavisen.no/nyheter/professor---en-skam-for-norske-politikere-at-hpv-vaksine-ikke-gis-til-fler/3422811666.html

http://www.ba.no/ingrids-siste-hap/f/5-8-120732

http://www.ba.no/ingrids-siste-hap/f/5-8-120732

http://www.nrk.no/hordaland/slik-pavirker-sommervaeret-sovnen-din-1.12464246
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25.07.15 – Strilen – Sterkt deprimert, men ville gå i arbeid - Steinar Hunskår  


30.07.15 – P4 – Den dårlige sommeren kan gjøre deg høstdeprimert – Bjørn Bjorvatn 


30.07.15 – Lyngdals Avis – Lise Cathrine går rett fra videregående til medisinstudiet – Edvin 


Schei  


31.07.15 – Medscape – Advances in Understanding, Diagnosing, and Treating Sjogren 


Syndrome – Roland Jonsson - http://www.medscape.com/viewarticle/848782  


31.07.15 – P4 – Den dårlige sommeren kan gjøre deg høstdeprimert – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.p4.no/story.aspx?id=623178  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.medscape.com/viewarticle/848782

http://www.p4.no/story.aspx?id=623178
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AUGUST: 


 


01.08.15 – Dagbladet – Noen ekstra kilo skader ikke hjertet – Grethe S. Tell 


01.08.15 – Strilen – Tvil om effekten av kneoperasjonar - Steinar Hunskår 


04.08.15 – VG – Ikke kutt for mye – ekspertenes råd til friskere mage – Trygve Hausken 


04.08.15 – Sykepleien – Sykepleie og pietisme, hånd i hånd – Kristin Kavli Adriansen 


05.08.15 – Forskning.no – Oppdaget nye gener for føflekkreft – Lars A. Akslen - 


http://forskning.no/helse-celler-kreft/2015/08/oppdaget-nye-gener-foflekkreft-melanoma 



http://forskning.no/helse-celler-kreft/2015/08/oppdaget-nye-gener-foflekkreft-melanoma
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05.08.15 – VG - Urinprøver kan avsløre bukspyttkjertelkreft - Lars A. Akslen - 


http://www.vg.no/forbruker/helse/vitenskap-og-forskning/urinproever-kan-avsloere-


bukspyttkjertelkreft/a/23499456/  


05.08.15 – ABC Nyheter – Forskere har funnet flere gener som øker risikoen for føflekkreft – 


Lars A. Akslen - http://www.vg.no/forbruker/helse/vitenskap-og-forskning/urinproever-kan-


avsloere-bukspyttkjertelkreft/a/23499456/  


05.08.15 – Dagens Medisin – Røyking kan bidra til aktivere universelt «kreftprogram» - 


Helga Salvesen - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/04/-royking-kan-bidra-til-a-


aktivere-universelt-kreftprogram/  


05.08.15 – På Høyden – Tvang UiB til å fortelle om lovbrudd – Rolv Terje Lie -  


http://pahoyden.no/2015/08/tvang-uib-til-fortelle-om-lovbrudd  


06.08.15 – Tara – Tarmen din påvirker psyken – Trygve Hausken  


06.08.15 – Universitetsavisa – Forskningsdata ble ulovlig delt fra Bergen – Rolv Terje Lie - 


http://www.universitetsavisa.no/forskning/article51435.ece  


07.08.15 – Ekstra – Fant nye gener for føflekkreft - Lars A. Akslen 


08.08.15 – Strilen – Velluka kikholsoperasjon for gallestein - Steinar Hunskår  


09.08.15 – TV2 – Gjennombrudd i stamcelleforskningen – Cecilie Gjerde – Kamal Mustafa - 


http://www.tv2.no/a/7234550/  


09.08.15 – Harstad Tidende – Forskere i Bergen har dyrket fram kjevebein – Cecilie Gjerde 


10.08.15 – Dagens Næringsliv – Forskere i Bergen har dyrket frem kjevebein – Cecilie 


Gjerde 


10.08.15 – Tannlegeforeningens Tidende – Banebrytende stamcelleforskning – Cecilie 


Gjerde 


10.08.15 – Tannlegeforeningens Tidende – Nordens mest avanserte ferdighetssenter - 


Torgils Lægreid - http://www.tannlegetidende.no/n/chapter-5   


11.08.15 – VG - Ny studie: Oppdaget nye gener for føflekkreft - Lars Akslen 



http://www.vg.no/forbruker/helse/vitenskap-og-forskning/urinproever-kan-avsloere-bukspyttkjertelkreft/a/23499456/

http://www.vg.no/forbruker/helse/vitenskap-og-forskning/urinproever-kan-avsloere-bukspyttkjertelkreft/a/23499456/

http://www.vg.no/forbruker/helse/vitenskap-og-forskning/urinproever-kan-avsloere-bukspyttkjertelkreft/a/23499456/

http://www.vg.no/forbruker/helse/vitenskap-og-forskning/urinproever-kan-avsloere-bukspyttkjertelkreft/a/23499456/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/04/-royking-kan-bidra-til-a-aktivere-universelt-kreftprogram/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/04/-royking-kan-bidra-til-a-aktivere-universelt-kreftprogram/

http://pahoyden.no/2015/08/tvang-uib-til-fortelle-om-lovbrudd

http://www.universitetsavisa.no/forskning/article51435.ece

http://www.tv2.no/a/7234550/

http://www.tannlegetidende.no/n/chapter-5

http://www.vg.no/forbruker/helse/kreft/ny-studie-oppdaget-nye-gener-for-foeflekkreft/a/23500003/
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11.08.15 – Ekstra – Forskere har dyrket fram kjevebein – Cecilie Gjerde 


11.08.15 – Telemarksavisa – Forskere dyrket fram kjevebein – Cecilie Gjerde  


11.08.15 – Tidens Krav – Dyrket kjevebein – Cecilie Gjerde 


11.08.15 – Tidsskriftet – Fremtidens primærhelsetjeneste – uten forskning? – Guri Rørtveit 


11.08.15 – Tidsskriftet – En baker med astma – Cecilie Svanes – Jorunn Kirketeig 


11.08.15 – Tidsskriftet – Hvem skal bli lege? – Edvin Schei 


12.08.15 – ABC Nyheter – Rundt 30 omskjæringer ved norske sykehus hittil i år – Trond 


Markestad - http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/08/13/194587203/rundt-30-


omskjaeringer-ved-norske-sykehus-hittil-i-ar  


12.08.15 – Aftenposten – Bør hver kreftpasient bli et eget forskningsprosjekt? – Per Eystein 


Lønning – Bjørn Tore Gjertsen 


13.08.15 – ScienceNordic – New skin cancer genes located – Lars A. Akslen - 


http://sciencenordic.com/new-skin-cancer-genes-located  


13.08.15 – Nettavisen – Anslo behov for 2 000 omskjæringer – kun 30 utført – Trond 


Markestad 


13.08.15 – TV2 – Nesten ingen omskjærer barna sine ved norske sykehus – Trond Markestad 


13.08.15 – Vårt Land – Få omskjæringer ved norske sykehus – Trond Markestad 


13.08.15 – ABC Nyheter – Rundt 30 omskjæringer ved norske sykehus hittil i år – Trond 


Markestad 


13.08.15 – iTromsø – Rundt 30 omskjæringer ved norske sykehus – Trond Markestad 


13.08.15 – NRK Østfold – Rundt 30 omskjæringer ved norske sykehus hittil i år – Trond 


Markestad  


13.08.15 – Firda Tidend – Rundt 30 omskjeringar ved norske sjukehus hittil i år – Trond 


Markestad 


14.08.15 – Dagsavisen – 150 hittil i år – Trond Markestad - 


http://www.dagsavisen.no/oslo/150-hittil-i-%C3%A5r-1.383374  



http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/08/13/194587203/rundt-30-omskjaeringer-ved-norske-sykehus-hittil-i-ar

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/08/13/194587203/rundt-30-omskjaeringer-ved-norske-sykehus-hittil-i-ar

http://sciencenordic.com/new-skin-cancer-genes-located

http://www.dagsavisen.no/oslo/150-hittil-i-%C3%A5r-1.383374
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14.08.15 – Telemarksavisa – Rundt 30 omskjæringer hittil i år – Trond Markestad 


15.08.15 – Strilen – Kan ein gå til ein annan lege enn fastlegen? - Steinar Hunskår 


17.08.15 – Dagens Medisin - Klar for helse-debatt – Ole Frithjof Norheim - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/17/klar-for-helse-debatt/  


19.08.15 – VG – Nesten halvparten av befolkningen har genetisk «late» fettceller – Simon 


Dankel - http://www.vg.no/forbruker/helse-og-medisin/nesten-halvparten-av-befolkningen-


har-genetisk-late-fettceller/a/23508219/  


19.08.15 – BT – Evig lykke. Selges billig. – Jobin K. Varughese - http://innsikt.bt.no/evig-


lykke-selges-billig/  


19.08.15 – Dagens Medisin – LMIs holdning til pasientavtaler – Per Eystein Lønning – Olav 


Mella - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/19/lmis-holdning-til-pasientavtaler/  


20.08.15 – NRK Dagsnytt – Genetisk late fettceller – Simon Dankel 


21.08.15 – ABC Nyheter – Disse ni faktorene kan bidra til to av tre Alzheimer-tilfeller i 


verden – Nils Erik Gilhus - 


http://www.abcnyheter.no/livet/helse/2015/08/21/194703488/forskning-disse-ni-faktorene-


kan-bidra-til-av-tre-alzheimer-tilfeller-i-verden  


22.08.15 – Strilen – Døgnrytmeproblem etter jetlag kan reduserast - Steinar Hunskår  


23.08.15 – BT – Gode utsikter for oppdrettsnæringen – Oddrun Anita Gudbrandsen 


24.08.15 – UiB Aktuelt – Første odontologistudent har fullført forskerlinjen – Long Giang 


Nguyen – Marit Oilo - http://www.uib.no/aktuelt/90922/f%C3%B8rste-odontologistudent-


har-fullf%C3%B8rt-forskerlinjen  


25.08.15 – VG – Maten som gjør deg z-z-z-øvning – Bjørn Bjorvatn 


25.08.15 – Tidsskriftet – Alder og alvor – Bjarne Robberstad 


25.08.15 – Tidsskriftet – En mann i 50-årene med høyt ferritinnivå – Marte-Helene Bjørk 


25.08.15 – Tidsskriftet – Profesjonelt med klinisk usikkerhet – Guri Rørtveit  


26.08.15 – Morgenbladet – Hva teller i kampen om helsekronene? – Ole Frithjof Norheim 



http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/17/klar-for-helse-debatt/

http://www.vg.no/forbruker/helse-og-medisin/nesten-halvparten-av-befolkningen-har-genetisk-late-fettceller/a/23508219/

http://www.vg.no/forbruker/helse-og-medisin/nesten-halvparten-av-befolkningen-har-genetisk-late-fettceller/a/23508219/

http://innsikt.bt.no/evig-lykke-selges-billig/

http://innsikt.bt.no/evig-lykke-selges-billig/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/19/lmis-holdning-til-pasientavtaler/

http://www.abcnyheter.no/livet/helse/2015/08/21/194703488/forskning-disse-ni-faktorene-kan-bidra-til-av-tre-alzheimer-tilfeller-i-verden

http://www.abcnyheter.no/livet/helse/2015/08/21/194703488/forskning-disse-ni-faktorene-kan-bidra-til-av-tre-alzheimer-tilfeller-i-verden

http://www.uib.no/aktuelt/90922/f%C3%B8rste-odontologistudent-har-fullf%C3%B8rt-forskerlinjen

http://www.uib.no/aktuelt/90922/f%C3%B8rste-odontologistudent-har-fullf%C3%B8rt-forskerlinjen
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26.08.15 – Dagens Medisin – Dere er en viktig bærebjelke i akuttmedisinen – Steinar 


Hunskår - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/26/-dere-er-en-viktig-barebjelke-i-


akuttmedisin/   


27.08.15 – VG – Eksperter om irritabel tarm – like vanlig hos barn – Trygve Hausken 


27.08.15 – Vårt Land – Lavstatus-sykdommene taper – Ole Frithjof Norheim 


28.08.15 – Dagens Medisin – Ingen kostandsbombe – Steinar Hunskår - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/28/-ingen-kostnadsbombe/  


28.08.15 – BT – Den beste hjelpen vi kan gi – Trond Markestad  


28.08.15 – Wun – Unravelling the mystery of pain – Makalani Myrtveit - 


http://wun.ac.uk/article/unravelling-the-mystery-of-pain  


29.08.15 – Strilen – Dårleg vår ga lite allergiplager - Steinar Hunskår  


29.08.15 – Haugesunds Avis – Krevende helsevalg – Ole Frithjof Norheim 


29.08.15 – Tønsbergs Blad – Krevende helsevalg – Ole Frithjof Norheim 


31.08.15 – Tara Frisk – Bestkytt hjernen – Frits Thorsen  


31.08.15 – Lofotposten – Krevende helsevalg – Ole Frithjof Norheim 


30.08.15 – UiB Aktuelt – Ung nevrolog fekk Falchs juniorpris 2015 – Kristoffer Haugarvoll - 


http://www.uib.no/mofa/91080/ung-nevrolog-fekk-falchs-juniorpris-2015  


31.08.15 – Dagens Medisin – Kan stole på familiehistorie – Halvor Øygarden - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/31/kan-stole-pa-familiehistorie/  


 


 


 


 


 


 



http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/26/-dere-er-en-viktig-barebjelke-i-akuttmedisin/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/26/-dere-er-en-viktig-barebjelke-i-akuttmedisin/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/28/-ingen-kostnadsbombe/

http://wun.ac.uk/article/unravelling-the-mystery-of-pain

http://www.uib.no/mofa/91080/ung-nevrolog-fekk-falchs-juniorpris-2015

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/31/kan-stole-pa-familiehistorie/
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SEPTEMBER: 


 


01.09.15 – ABC Nyheter – Barn som går i søvne – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.abcnyheter.no/livet/2015/09/01/194870138/barn-som-gar-i-sovne-kommer-ikke-


gaende-med-armene-foran-seg  


03.09.15 – På Høyden – UiB-selskap planlegger for børs – Jim Lorens - 


http://pahoyden.no/2015/09/uib-selskap-planlegger-bors  



http://www.abcnyheter.no/livet/2015/09/01/194870138/barn-som-gar-i-sovne-kommer-ikke-gaende-med-armene-foran-seg

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/09/01/194870138/barn-som-gar-i-sovne-kommer-ikke-gaende-med-armene-foran-seg

http://pahoyden.no/2015/09/uib-selskap-planlegger-bors
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03.09.15 – NRK 1 Schrødingers katt – Igleforskning – Anders Bærheim - 


https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73001215/03-09-2015#t=2m32s  


04.09.15 – VG – 110 000 barn rammes – Trygve Hausken 


04.09.15 – Dagens Medisin – Flere besøk på enkommune-legevakter – Guttorm Raknes - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/04/flere-besok-pa-enkommune-legevakter/  


04.09.15 – Strilen – Bør gravide få sjukmelding lettare enn andre? - Steinar Hunskår  


04.09.15 – BT – Det er trygt å dø på sykehjem – Bettina Husebø 


04.09.15 – Bioingeniøren – Epigenetiske endringar i binyrefunksjon og  –patologi – Trine 


Elholm Bjånesøy 


05.09.15 – Aftenbladet - Jan (75) løp halvmaraton en måned etter hjerneslag – Lars 


Thomassen - http://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Her-loper-Jan-75-halvmaraton-n-


maned-etter-hjerneslaget-595363_1.snd  


05.09.15 – iTromsø - Jan (75) løp halvmaraton en måned etter hjerneslag – Lars Thomassen 


06.09.15 – BT – Jan (75) løp halvmaraton en måned etter hjerneslag – Lars Thomassen 


08.09.15 – TV2 – På dette tidspunktet bør skoledagen starte – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.tv2.no/2015/09/09/nyheter/tenaringer/sovnmangel/skole/7353091  


08.09.15 – Dagens Medisin – Sent, men godt – Ole-Erik Iversen - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/07/-sent-men-godt/  


08.09.15 – Dagens Medisin – Mottok Falchs seniorpris – Stein Ove Døskeland - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/08/mottok-falchs-seniorpris/  


08.09.15 – Tidsskriftet – Midtøstluftveissyndrom – Kristoffer Brodwall 


08.09.15 – Tidsskriftet – Svarte blemmer i huden – Tor Henrik Tvedt  


08.09.15 – Tidsskriftet – Varierende tilgang til barneradiologisk kompetanse – Karen 


Rosendahl  


10.09.15 – Aftenposten – Svært mange store og viktige forskningsstudier viser gunstige 


helseeffekter av vegetarisk kost – Lars T. Fadnes - 



https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73001215/03-09-2015#t=2m32s

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/04/flere-besok-pa-enkommune-legevakter/

http://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Her-loper-Jan-75-halvmaraton-n-maned-etter-hjerneslaget-595363_1.snd

http://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Her-loper-Jan-75-halvmaraton-n-maned-etter-hjerneslaget-595363_1.snd

http://www.tv2.no/2015/09/09/nyheter/tenaringer/sovnmangel/skole/7353091

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/07/-sent-men-godt/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/08/mottok-falchs-seniorpris/
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http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Svart-mange-store-og-viktige-forskningsstudier-


viser-gunstige-helseeffekter-av-vegetarisk-kost--Lars-T-Fadnes-8158336.html  


10.09.15 – Mammanett – Gjør tannpussen til en lek – Gunhild Strand - 


http://www.mammanett.no/barn/gjor-tannpussen-til-en-lek  


10.09.15 – Dagens Medisin – Ti år som akuttmedisinsk bærebjelke - Steinar Hunskår  


10.09.15 – Dagens Medisin – Legevaktsleger bør oftere vurdere sykebesøk - Steinar Hunskår  


10.09.15 – Dagens Medisin – Uenige om krav om responstid - Steinar Hunskår  


11.09.15 – Strilen – Vanskeleg å vere lege som ikkje finn ut av det - Steinar Hunskår  


14.09.15 - VG – Den tunge høsten – Bjørn Bjorvatn  


14.09.15 – Dagens Medisin – Prioriteringsdebatten – og veien videre – Ole Frithjof Norheim 


- http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/14/prioriteringsdebatten--og-veien-videre/  


15.09.15 – BT – Keiserens nye snitt – Agnethe Lund 


15.09.15 – Dagens Medisin – Nye funn om norsk familie med genmutasjon – Marie H. 


Solheim - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/15/nye-funn-om-norsk-familie-med-


genmutasjon/  


16.09.15 – Sykepleien – Sykepleiere tar mange etiske avgjørselser hver eneste dag – Bettina 


Husebø 


16.09.15 – Norwegian American Weekly – An American in Norway – Anders Molven - 


http://www.na-weekly.com/heritage/an-american-in-norway/  


17.09.15 – Tannlegeforeningens Tidende – Bygger nytt bein i Bergen – Cecilie Gjerde 


17.09.15 – Sykepleien – Ønsker gjensidig respekt mellom leger og sykepleiere – Bettina 


Husebø  


18.08.15 – BT – Høie satser feil – Guri Rørtveit – Kirsti Malterud – Aase Aamland 


18.09.15 – Lommelegen.no – Sovetabletter – når er det ok å bruke det? – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.lommelegen.no/artikkel/sovetabletter-n%C3%A5r-er-det-ok-%C3%A5-bruke-det   


18.09.15 – Strilen – Mange kan få hjelp ved potensproblem - Steinar Hunskår  



http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Svart-mange-store-og-viktige-forskningsstudier-viser-gunstige-helseeffekter-av-vegetarisk-kost--Lars-T-Fadnes-8158336.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Svart-mange-store-og-viktige-forskningsstudier-viser-gunstige-helseeffekter-av-vegetarisk-kost--Lars-T-Fadnes-8158336.html

http://www.mammanett.no/barn/gjor-tannpussen-til-en-lek

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/14/prioriteringsdebatten--og-veien-videre/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/15/nye-funn-om-norsk-familie-med-genmutasjon/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/15/nye-funn-om-norsk-familie-med-genmutasjon/

http://www.na-weekly.com/heritage/an-american-in-norway/

http://www.lommelegen.no/artikkel/sovetabletter-n%C3%A5r-er-det-ok-%C3%A5-bruke-det
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19.09.15 – KK – Dette gjør snus med munn og tenner – Anne Nordrehaug Åstrøm  


20.09.15 – BT – Slik kjem smilet tilbake – Cecilie Gjerde - 


http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Slik-kjem-smilet-tilbake-3442408.html  


20.09.15 – E24 – Derfor er den norske arbeidsdagen helsefarlig – Bjørn Bjorvatn 


20.09.15 – KK.no – Så lite søvn kan gjøre deg syk – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.kk.no/livsstil/s%C3%A5-lite-s%C3%B8vn-kan-gj%C3%B8re-deg-syk-35128   


20.09.15 – E24 – Ny funksjon skal gjøre skjermen rødere når det er leggetid – Bjørn Bjorvatn 


- http://e24.no/privat/ditt-liv/soevnekspert-derfor-er-den-norske-arbeidsdagen-


helsefarlig/23525669  


21.09.15 – VG – Ikke stress! Neida, vi sover ikke mindre enn før – Bjørn Bjorvatn 


21.09.15 – Klikk.no – Seks tidlige tegn på KOLS – Per Bakke - 


http://www.klikk.no/helse/doktoronline/sykdommer/article1615289.ece  


21.09.15 – Diabetesforum  – Hvordan virker verdens mest brukte diabetesmedisin? – Andre 


Madsen 


22.09.15 – NRK Hordaland – Generasjon mageplage – Eivind Valestrand – Marion Solheim 


22.09.15 – På Høyden – Svarte skyer over økonomien – Nina Langeland 


22.09.15 – Tidsskriftet – Ryggplager, sykefravær og uføretrygd – Jan Sture Skouen 


22.09.15 – Kystmagasinet – Nytt sjømatfond ser et hav av muligheter – Oddrun Anita 


Gudbrandsen  


23.09.15 – Aftenposten – Utilstrekkelige klimamål – Gunnar Kvåle - 


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Utilstrekkelige-klimamal--Gunnar--Kvale-og-


Hans-Martin-Seip-8176253.html  


23.09.15 – På Høyden – En million kan ha mageplager – Trygve Hausken – Marion Solheim 


- http://pahoyden.no/2015/09/en-million-nordmenn-kan-ha-mageplager  


23.09.15 – Kilden – Vi bruker mus av begge kjønn – Aurora Brønstad 


24.09.15 – På Høyden – (Bein)Hard konkurranse i Forsker Grand Prix – Cecilie Gjerde 



http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Slik-kjem-smilet-tilbake-3442408.html

http://www.kk.no/livsstil/s%C3%A5-lite-s%C3%B8vn-kan-gj%C3%B8re-deg-syk-35128

http://e24.no/privat/ditt-liv/soevnekspert-derfor-er-den-norske-arbeidsdagen-helsefarlig/23525669

http://e24.no/privat/ditt-liv/soevnekspert-derfor-er-den-norske-arbeidsdagen-helsefarlig/23525669

http://www.klikk.no/helse/doktoronline/sykdommer/article1615289.ece

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Utilstrekkelige-klimamal--Gunnar--Kvale-og-Hans-Martin-Seip-8176253.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Utilstrekkelige-klimamal--Gunnar--Kvale-og-Hans-Martin-Seip-8176253.html

http://pahoyden.no/2015/09/en-million-nordmenn-kan-ha-mageplager
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24.09.15 – Tannlegeforeningens Tidende – Seier til Cecilie Gjerde i delfinalen av Forsker 


Grand Prix – Cecilie Gjerde  


24.09.15 – UiB Aktuelt – UiB-seier i Forsker Grand Prix Bergen – Cecilie Gjerde 


24.09.15 – Dagens Medisin – Skole for unge diabetesforskere – Pål R. Njølstad – Marie 


Solheim 


25.09.15 – Strilen – Er sterke krydder sunne eller helseskadelege? - Steinar Hunskår  


25.09.15 – Studvest – Studerer for å gjøre foreldrene stolte – Svein Haavik 


25.09.15 – På Høyden – Kvinner på randen av opprykk – Una Ørvim Søvik - 


http://pahoyden.no/2015/09/kvinner-pa-randen-av-opprykk  


25.09.15 – Agder Flekkefjords Tidende – Kreft og hofteprotese – Eva Hansen Dybvik 


26.09.15 – BT – Bergensforsker til topps – Cecilie Gjerde - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergensforsker-til-topps-3447947.html  


26.09.15 - BA - UiB-forsker vant konkurranse – Cecilie Gjerde - 


http://www.ba.no/nyheter/forskning/uib-forsker-vant-konkurranse/s/5-8-164504  


26.09.15 – Adressa – Denne forskeren får nye bein til å gro i kroppen din – Cecilie Gjerde - 


http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article11614721.ece  


26.09.15 – Avisa Nordhordaland – Disputerte om protein – Anne Kari Grindheim 


27.09.15 – NRK Trøndelag – Vant Forsker Grand Prix – Cecilie Gjerde 


27.09.15 – Dusken.no – Seier til UiB i årets Forsker Grand Prix – Cecilie Gjerde 


27.09.15 – ABC Nyheter – Sørg for å få nok lys i høst og vinter – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.kk.no/livsstil/s%C3%A5-lite-s%C3%B8vn-kan-gj%C3%B8re-deg-syk-35128 


http://www.abcnyheter.no/artikkel/194873327  


28.09.15 – BT – Røykerne som slipper unna – Jobin K. Varughese - 


http://innsikt.bt.no/roykerne-som-slipper-unna/  


28.09.15 – Haugesunds Avis – Cecilie Gjerde vant forsker-Grand Prix – Cecilie Gjerde 



http://pahoyden.no/2015/09/kvinner-pa-randen-av-opprykk

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergensforsker-til-topps-3447947.html

http://www.ba.no/nyheter/forskning/uib-forsker-vant-konkurranse/s/5-8-164504

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article11614721.ece

http://www.kk.no/livsstil/s%C3%A5-lite-s%C3%B8vn-kan-gj%C3%B8re-deg-syk-35128

http://www.abcnyheter.no/artikkel/194873327

http://innsikt.bt.no/roykerne-som-slipper-unna/
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28.09.15 – På Høyden – UiB-forsker vant Forsker Grand Prix - 


http://pahoyden.no/2015/09/uib-forsker-vant-forsker-grand-prix  


28.09.15 - UiB Aktuelt – Gratulerer med Forsker Grand Prix-seieren! – Cecilie Gjerde  


28.09.15 – Studvest – Interaktivt skuespill om kreft – Henriette Ertsås Christie – Agnete 


Engelsen - http://www.studvest.no/teater-forklarer-kreft-til-barn/  


28.09.15 - Haugesunds Avis – Forskeren er tom for penger – Cecilie Gjerde - http://www.h-


avis.no/vindafjord/nyheter/helse/forskeren-er-tom-for-penger/s/5-62-119578  


28.09.15 – Radio 102 – Forsker Grand Prix-vinner fra Vikedal tom for penger – Cecilie 


Gjerde 


28.09.15 - Dagens Medisin – Ufullstendig fra Norheim – Ole Frithjof Norheim - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/28/ufullstendig-fra-norheim/  


28.09.15 – Studvest – Uenige om midlertidig ansettelse – Nina Obad – Lene Myhren - 


http://www.studvest.no/uenige-om-midlertidige-ansettelse/  


29.09.15 – BT – Trygg fødsel er dårlig butikk – Agnethe Lund 


30.09.15 – BT – Liten pumpe gir stor gevinst – Eystein Husebye - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Liten-pumpe-gir-stor-gevinst-3449183.html  


 


 


 


 



http://pahoyden.no/2015/09/uib-forsker-vant-forsker-grand-prix

http://www.studvest.no/teater-forklarer-kreft-til-barn/

http://www.h-avis.no/vindafjord/nyheter/helse/forskeren-er-tom-for-penger/s/5-62-119578

http://www.h-avis.no/vindafjord/nyheter/helse/forskeren-er-tom-for-penger/s/5-62-119578

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/28/ufullstendig-fra-norheim/

http://www.studvest.no/uenige-om-midlertidige-ansettelse/

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Liten-pumpe-gir-stor-gevinst-3449183.html
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 OKTOBER:


 


01.10.15 – NRK Hordaland – Eldre veit ikkje om gratis tannbehandling – Gunhild Strand - 


http://www.nrk.no/hordaland/eldre-veit-ikkje-om-gratis-tannbehandling-1.12580701  


01.10.15 - NRK P1 Her og Nå – Eldre uvitende om gratis tannbehandling – Gunhild Strand  


02.10.15 – Strilen – Treng ikkje spare på morfin ved kreftsmerter - Steinar Hunskår  


02.10.15 – Vestlandsnytt – Sjukepleieomsorg og HIV-smitte i Afrika – Bodil Bø Våga  


03.10.15 – VG – Hvordan få barna i søvn – Bjørn Bjorvatn - 


http://sponset.vg.no/familieliv/rema1000/56-hvordan-fa-barna-i-sovn  


05.10.15 – Dagens Medisin – Feil medisinkombinasjoner kan gi kreftpasienter unødige 


bivirkninger – Dagny Faksvåg Haugen - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/05/feil-medisinkombinasjoner-kan-gi-


kreftpasienter-unodige-bivirkninger/   



http://www.nrk.no/hordaland/eldre-veit-ikkje-om-gratis-tannbehandling-1.12580701

http://sponset.vg.no/familieliv/rema1000/56-hvordan-fa-barna-i-sovn

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/05/feil-medisinkombinasjoner-kan-gi-kreftpasienter-unodige-bivirkninger/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/05/feil-medisinkombinasjoner-kan-gi-kreftpasienter-unodige-bivirkninger/
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06.10.15 – Tidsskriftet – Internasjonalt samarbeid om spesialistutdanning – Hilde Marie 


Engjom  


07.10.15 – Fysioterapeuten – Psykisk helse som viktig element etter fedmekirurgi – Eli 


Natvik - http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Psykisk-helse-som-viktig-element-etter-


fedmekirurgi  


07.10.15 - Intrafish.no - Nye muligheter for behandling av blodkreft - Bjørn Tore Gjertsen - 


http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1421623.ece  


09.10.15 – Klassekampen – Markestads grøde – Trond Markestad - 


http://www.klassekampen.no/article/20151009/PLUSS/151009763  


11.10.15 – Fædrelandsvennen – Fedmeforsker: Antallet med diabetes vil øke drastisk – 


Gunnar Mellgren 


12.10.15 – Dagens Medisin – Medisinstudenter har manglende kunnskap om plastikkirurgi  – 


Stian Kreken Almeland - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/13/medisinstudenter-


har-manglende-kunnskap-om-plastikkirurgi/  


12.10.15 – Aftenposten – Klimagassutslipp og global oppvarming – Gunnar Kvåle 


13.10.15 – På Høyden – Fire UiB-miljøer får INTPART-midler – Lars A. Akslen 


14.10.15 – Dagens Medisin – Kan være aktuell som førstelinjebehandling – Kjell-Morten 


Myhr - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/14/-kan-vare-aktuell-som-


forstelinjebehandling/  


15.10.15 – BT – Usannsynlig at Giardia-smitten kom fra hundemøkk – Nina Langeland – 


Trygve Hausken – Kurt Hanevik - http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Usannsynlig-at-Giardia-


smitten-kom-fra-hundemokk-3459078.html  


15.10.15 – Tannlegeforeningens Tidende – Seier i Forsker Grand Prix – Cecilie Gjerde 


15.10.15 – Tannlegeforeningens Tidende – Kalsiumantagonister og peridontal sykdom – 


Henning Lygre 


16.10.15 – Strilen – Overdiagnostikk også av psykiske lidingar - Steinar Hunskår  


19.10.15 – På Høyden – Vil senda 28 SFF-søknader – Lars A. Akslen  



http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Psykisk-helse-som-viktig-element-etter-fedmekirurgi

http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Psykisk-helse-som-viktig-element-etter-fedmekirurgi

http://www.intrafish.no/norsk/nyheter/article1421623.ece

http://www.klassekampen.no/article/20151009/PLUSS/151009763

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/13/medisinstudenter-har-manglende-kunnskap-om-plastikkirurgi/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/13/medisinstudenter-har-manglende-kunnskap-om-plastikkirurgi/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/14/-kan-vare-aktuell-som-forstelinjebehandling/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/14/-kan-vare-aktuell-som-forstelinjebehandling/

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Usannsynlig-at-Giardia-smitten-kom-fra-hundemokk-3459078.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Usannsynlig-at-Giardia-smitten-kom-fra-hundemokk-3459078.html
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19.10.15 – Dagens Medisin – Svar til Erik Nord – Ole Frithjof Norheim - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/19/svar-til-erik-nord/  


20.10.15 – BT – Nå er juss med på helselaget – Anders Bærheim - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Na-er-juss-med-pa-helselaget-3462356.html?  


20.10.15 – VG – Ny studie knuser søvnmytene – vi sover ikke mindre enn før – Bjørn 


Bjorvatn - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/ny-studie-knuser-


soevnmytene-vi-sover-ikke-mindre-enn-foer/a/23544609/  


20.10.15 – P4 – Nordmenn slumrer mest i verden – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.p4.no/story.aspx?id=633770  


20.10.15 – Studvest – Alzheimer er den største utfordringen – Nils Erik Gilhus - 


http://www.studvest.no/alzheimer-er-den-storste-utfordringen/  


20.10.15 – Tidsskriftet – Hund som Giardia-kilde – Nina Langeland – Kurt Hanevik 


20.10.15 – NRK Brennpunkt – Det dypeste dykket – Inge Morild 


20.10.15 – Aftenposten – Vi må stille tydeligere krav om virkemiddel i klimapolitikken – 


Gunnar Kvåle 


21.10.15 – Os og Fusaposten – Klimaendringar og helsa – Gunnar Kvåle  


22.10.15 - Dagens Medisin - Planlegger økt samarbeid innen akutt leukemi - Bjørn Tore 


Gjertsen 


22.10.15 - Dagens Medisin - Skaper grunnlag for å søke EU-midler - Lars A. Akslen  


22.10.15 - Dagens Medisin - Knytter elastose til bedre prognose - Lars A. Akslen - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/03/knytter-elastose--til-bedre-prognose/  


22.10.15 – Diabetes – Alarmerende fedmeutvikling – Gunnar Mellgren  


23.10.15 – Strilen – Kikhoste – eksisterer det enno? - Steinar Hunskår  


24.10.15 – Asker og Bærums Budstikke – Klokka stilles tilbake – sjekk hva deg gjør med 


deg og kuene – Bjørn Bjorvatn - http://www.budstikka.no/nyheter/husdyr/asker/klokka-stilles-


tilbake-sjekk-hva-det-gjor-med-deg-og-kuene/s/5-55-177403  



http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/10/19/svar-til-erik-nord/

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Na-er-juss-med-pa-helselaget-3462356.html

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/ny-studie-knuser-soevnmytene-vi-sover-ikke-mindre-enn-foer/a/23544609/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/ny-studie-knuser-soevnmytene-vi-sover-ikke-mindre-enn-foer/a/23544609/

http://www.p4.no/story.aspx?id=633770

http://www.studvest.no/alzheimer-er-den-storste-utfordringen/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/03/knytter-elastose--til-bedre-prognose/

http://www.budstikka.no/nyheter/husdyr/asker/klokka-stilles-tilbake-sjekk-hva-det-gjor-med-deg-og-kuene/s/5-55-177403

http://www.budstikka.no/nyheter/husdyr/asker/klokka-stilles-tilbake-sjekk-hva-det-gjor-med-deg-og-kuene/s/5-55-177403





56 
 


26.10.15 - BT - Vil ha kjøpemedisin på sykehusene - Lars A. Akslen - Ole Frithjof Norheim  - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vil-ha-kjopemedisin-pa-sykehusene-3467717.html  


27.10.15 – NRK Vestlandsrevyen – Her vekker de kreftforskeren med milliongave – 


Thomas Arnesen - http://www.nrk.no/hordaland/deler-ut-207-millioner-til-kreftforskning-


1.12623652  


27.10.15 – UiB Aktuelt – 35 nye millioner til kreftforskning – Nina Langeland – Rolf 


Bjerkvig – Frits Thorsen 


27.10.15 – Sykepleien – For få timer mellom vaktene påvirker søvn og helse – Siri Waage 


28.10.15 – BT – Lungelegen skaffet seg selv pensjonistjobb – Amund Gulsvik 


29.10.15 – BA – Her går midlene fra Rosa sløyfe – Per Eystein Lønning - 


http://www.ba.no/nyheter/helsevesen/medisin-og-helse/her-gar-midlene-fra-rosa-sloyfe/s/5-8-


183805  


29.10.15 – Vi over 60 – Lag FODMAP = mindre mageplager – Trygve Hausken 


30.10.15 – NRK Vestlandsrevyen – Nå kan jeg leve som et helt normalt barn – Pål R. 


Njølstad - http://www.nrk.no/hordaland/_-na-kan-jeg-leve-som-et-helt-normalt-barn-


1.12629985  


30.10.15 – NRK Dagsrevyen – Venter 40 000 demente i 2030 – Bettina Husebø - 


http://www.nrk.no/norge/venter-40.000-demente-i-2030-1.12628413  


30.10.15 – BT - Kunsten å bygge muskler – Oddrun Anita Gudbrandsen - 


http://innsikt.bt.no/kunsten-a-bygge-muskler/  


30.10.15 – BT – En pris til alle kvinnene – Helga Salvesen – Jim Lorens - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--En-pris-til-alle-kvinnene-3469903.html  


30.10.15 – Vårt Land – Sju myter om helsebudsjettet – Ole Frithjof Norheim 


30.10.15 – Strilen – Kan alkoholmisbruk oppdagast med blodprøve? - Steinar Hunskår  


31.10.15 – Fædrelandsvennen – Tilbud til ME-syke – Aase Aamland  


31.10.15 – Os og Fusaposten – Ver og uver på eldretreffet – Gunnar Kvåle  



http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vil-ha-kjopemedisin-pa-sykehusene-3467717.html

http://www.nrk.no/hordaland/deler-ut-207-millioner-til-kreftforskning-1.12623652

http://www.nrk.no/hordaland/deler-ut-207-millioner-til-kreftforskning-1.12623652

http://www.ba.no/nyheter/helsevesen/medisin-og-helse/her-gar-midlene-fra-rosa-sloyfe/s/5-8-183805

http://www.ba.no/nyheter/helsevesen/medisin-og-helse/her-gar-midlene-fra-rosa-sloyfe/s/5-8-183805

http://www.nrk.no/hordaland/_-na-kan-jeg-leve-som-et-helt-normalt-barn-1.12629985

http://www.nrk.no/hordaland/_-na-kan-jeg-leve-som-et-helt-normalt-barn-1.12629985

http://www.nrk.no/norge/venter-40.000-demente-i-2030-1.12628413

http://innsikt.bt.no/kunsten-a-bygge-muskler/

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--En-pris-til-alle-kvinnene-3469903.html
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01.11.15 – BT – Sier nei til å hjelpe med medisiner pasienten selv betaler – Ole Frithjof 


Norheim 


02.11.15 – BT – Nå overlever ni av ti barn i Afrika – Halvor Sommerfelt - 


http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Na-overlever-mer-enn-9-av-10-barn-i-Afrika-3470865.html  


02.11.15 – Diabetes – Er diabetesomsorgen ved norske sykehjem god nok? - Lillian Mo 


Andreassen  


03.11.15 – NRK – Skeptisk til helsesjekk på apoteket – Guri Rørtveit - 


http://www.nrk.no/hordaland/skeptisk-til-helsesjekk-pa-apoteket-1.12634756  


03.11.15 – Dagsavisen – Ikke yngre før eldre - Ole Frithjof Norheim - 


http://www.dagsavisen.no/oslo/ikke-yngre-f%C3%B8r-eldre-1.431998  


03.11.15 – ScienceDaily – Cancer cells use secret tunnels to communicate – Anne Burtey - 


https://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151102152740.htm  


04.11.15 – Dagsavisen – Ikke yngre før eldre – Ole Frithjof Norheim 


04.11.15 – Rogalands Avis – Ikke yngre før eldre – Ole Frithjof Norheim 


05.11.15 – Dagbladet – Det krevende vekttapet – Eli Natvik 


05.11.15 – Aftenposten – God grunn til forsiktighet med kjøtt – Lars T. Fadnes - 


http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/God-grunn-til-forsiktighet-med-kjott--Lars-T-


Fadnes-og-Kaisa-R-Hautala-8230913.html  


05.11.15 – Dagens Medisin – Ny test bedre enn PSA-testen – Christian Beisland - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/05/ny-test-bedre-enn-psa-test/  


05.11.15 – Vårt Land – Dropper alder som kriterium – Ole Frithjof Norheim 


06.11.15 – NRK.no – Fedmeopererte sliter mer enn andre pasienter – Eli Natvik - 


http://www.nrk.no/vestfold/fedmeopererte-sliter-mer-enn-andre-pasienter-1.12641542  


06.11.15 – Morgenbladet – La oss sove på det – Elisabeth Flo  


06.11.15 – Strilen – Nyttig at norske legekontor er så godt utstyrt - Steinar Hunskår  



http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Na-overlever-mer-enn-9-av-10-barn-i-Afrika-3470865.html

http://www.nrk.no/hordaland/skeptisk-til-helsesjekk-pa-apoteket-1.12634756

http://www.dagsavisen.no/oslo/ikke-yngre-f%C3%B8r-eldre-1.431998

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151102152740.htm

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/God-grunn-til-forsiktighet-med-kjott--Lars-T-Fadnes-og-Kaisa-R-Hautala-8230913.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/God-grunn-til-forsiktighet-med-kjott--Lars-T-Fadnes-og-Kaisa-R-Hautala-8230913.html

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/05/ny-test-bedre-enn-psa-test/

http://www.nrk.no/vestfold/fedmeopererte-sliter-mer-enn-andre-pasienter-1.12641542
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07.11.15 – News.am – Cancer cells use secret tunnels to communicate – Anne Burtey - 


http://med.news.am/eng/news/8242/cancer-cells-use-secret-tunnels-to-communicate.html  


08.11.15 – BT – Kvinneplageren – Marte Helene Bjørk - 


http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Hver-fjerde-kvinne-i-30-arene-har-migrene-3476048.html  


08.11.15 – Dagens Medisin – Økt sentralisering av prostatakreft-operasjoner – Christian 


Beisland - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2012/11/08/okt-sentralisering-av-


prostatakreft-operasjoner/  


08.11.15 – Os og Fusaposten - Me treng ei sterkare styring i klimapolitikken – Gunnar Kvåle 


- http://osogfusa.no/--me-treng-ei-sterkare-styring-i-klimapolitikken  


09.11.15 – Allers – Endelig fri fra hetetoktene – Agnethe Lund 


10.11.15 – BT – Bestemor står bakerst i køen – Bettina Husebø - 


http://www.bt.no/meninger/debatt/Bestemor-star-bakerst-i-koen-3477344.html  


10.11.15 – NRK Dagsnytt 18 – Eldre i helsevesenet – Bettina Husebø - 


https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03022315/10-11-2015#t=22m33s  


11.11.15 – NRK Hordaland P1 – Ryggplager – Kjartan Fersum 


11.11.15 – Side2.no – Derfor legger noen mennesker aldri på seg – Vegard Lysne - 


http://www.side2.no/helse/derfor-legger-noen-mennesker-aldri-pa-seg/3423158182.html  


12.11.15 – Tannlegeforeningens Tidende – Til topps i formidlingskonkurranse – Cecilie 


Gjerde 


13.11.15 – Sykepleien – Sonja vil dø hjemme – Bettina Husebø 


13.11.15 – På Høyden – Ein uslepen formidlingsdiamant? – Trond Markestad 


13.11.15 – Strilen – Lett å misforstå bruken av medisinar - Steinar Hunskår  


14.11.15 – Vårt Land – Sykehjemsreform for bestemor og bestefar – Bettina Husebø 


15.11.15 – TV2 – Vant Forsker Grand Prix – Cecilie Gjerde 


15.11.15 – Forskning.no – KOLS-pasienter kan sove bedre med alkohol - Nils Henrik 


Holmedahl - http://forskning.no/2015/11/noen-kols-pasienter-sover-bedre-med-alkohol   



http://med.news.am/eng/news/8242/cancer-cells-use-secret-tunnels-to-communicate.html

http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Hver-fjerde-kvinne-i-30-arene-har-migrene-3476048.html

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2012/11/08/okt-sentralisering-av-prostatakreft-operasjoner/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2012/11/08/okt-sentralisering-av-prostatakreft-operasjoner/

http://osogfusa.no/--me-treng-ei-sterkare-styring-i-klimapolitikken

http://www.bt.no/meninger/debatt/Bestemor-star-bakerst-i-koen-3477344.html

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03022315/10-11-2015#t=22m33s

http://www.side2.no/helse/derfor-legger-noen-mennesker-aldri-pa-seg/3423158182.html

http://forskning.no/2015/11/noen-kols-pasienter-sover-bedre-med-alkohol
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17.11.15 – Sykepleien – Vil ha døden tilbake til hjemmet  – Bettina Husebø 


17.11.15 – Sykepleien – Vil ha døden tilbake i hjemmet – Bettina Husebø 


18.11.15 – UiB Aktuelt – Reddar barn frå HIV – Thorkild Tylleskar - 


http://www.uib.no/aktuelt/93513/reddar-barn-fr%C3%A5-hiv  


19.11.15 – BT – Hvordan skape tillit? – Ole Frithjof Norheim - 


http://www.bt.no/meninger/kronikk/Hvordan-skape-tillit-til-at-det-prioriteres-rett-i-


helsevesenet-3484672.html  


19.11.15 - Dagens Medisin – Regjeringen kan opprette et eget fond for dyre medisiner – Ole 


Frithjof Norheim  


19.11.15 – Forskning.no – Kan redde barn frå HIV – Thorkild Tylleskar 


19.11.15 – Dagens Medisin – Frakk som frynsegode – Ole Frithjof Norheim 


19.11.15 – Dagens Medisin – Bruk målebåndet for å avdekke fedme - Bente Brannsether-


Ellingsen  


19.11.15 – Dagens Medisin – Prioriteringsfloken – Ole Frithjof Norheim  


19.11.15 – Vesteraalens Avis – Over 400 har skrevet under – Bettina Husebø 


20.11.15 – BT – Mysteriet om e-sigarettene – Jobin K. Varughese - 


http://innsikt.bt.no/mysteriet-om-e-sigarettene-helsemyter-logn-og-statistikk/  


20.11.15 – Strilen – Hjernesjekk av eldre er unyttig og uverdig - Steinar Hunskår  


20.11.15 – Helgelands blad – Addisons sykdom – Kine Susann Waade Edvardsen 


21.11.15 – University World News – Non-mobile post-docs take greater share of tenure – 


Roland Jonsson - 


http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2015112019261296  


21.11.15 – Klikk.no – Skarpere lys kan gi bedre søvn – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.klikk.no/helse/velvare/article1634633.ece  


21.11.15 – Rana Blad – Skål på sykehjemmet – Bettina Husebø 


23.11.15 – BT – Drittenkelt å kurere mageplager – Trygve Hausken  



http://www.uib.no/aktuelt/93513/reddar-barn-fr%C3%A5-hiv

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Hvordan-skape-tillit-til-at-det-prioriteres-rett-i-helsevesenet-3484672.html

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Hvordan-skape-tillit-til-at-det-prioriteres-rett-i-helsevesenet-3484672.html

http://innsikt.bt.no/mysteriet-om-e-sigarettene-helsemyter-logn-og-statistikk/

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2015112019261296

http://www.klikk.no/helse/velvare/article1634633.ece
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23.11.15 – NRK – Farmasøytutdanningen i Bergen kan bli lagt ned – Svein Haavik - 


http://www.nrk.no/hordaland/farmasoytutdanningen-i-bergen-kan-bli-lagt-ned-1.12667240  


23.11.15 – BT – Vil ha en time med aktivitet på sykehjem – Bettina Husebø 


23.11.15 – VG – Lite søvn kan gi atferdsproblemer hos små barn – Bjørn Bjorvatn 


23.11.15 – Avisen Agder – Mestring og livsstil henger sammen – Per Bakke - 


http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=34820  


23.11.15 – Dalane Tidende – Begeistring for ballar – Frode Skretting 


24.11.15 – BT – Drittenkelt å kurere mageplager – Trygve Hausken - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Drittenkelt-a-kurere-mageplager-3488560.html  


24.11.15 – KK – Fisken som er proppfull av protein – Vegard Lysne - 


http://www.kk.no/livsstil/fisken-som-er-proppfull-av-protein-35843  


24.11.15 – Dagens Medisin - Kan forutsi effekten av litium hos bipolare – Ketil Ødegaard - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/24/kan-forutsi-effekten-av-litium-hos-


bipolare-pasienter/   


24.11.15 – BudstikkaNett – Type 2-diabetes – Vegard Nilsen 


24.11.15 – Studvest – Hundrevis av leger uten turnusplass – Arne Tjølsen 


26.11.15 – Dagbladet – Laktoseintoleranse – Lars T. Fadnes 


26.11.15 – Forskning.no – Persontilpasset medisin krever nye regler og holdninger – Pål 


Njølstad  


26.11.15 – VilaWeb - Un 20% dels infants tenen risc de desenvolupar un problema 


neurològic – Aurora Martinez - http://www.vilaweb.cat/noticies/un-20-dels-infants-tenen-risc-


de-desenvolupar-un-problema-neurologic/  


27.11.15 – Dagens Medisin – Færre enn forventet bruker nytt nummer – Steinar Hunskår - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/27/nytt-legevaktnummer-mindre-brukt-enn-


forventet/  


27.11.15 – Strilen – Akutte og farlege tilstandar i auget er sjeldne - Steinar Hunskår  



http://www.nrk.no/hordaland/farmasoytutdanningen-i-bergen-kan-bli-lagt-ned-1.12667240

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=34820

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Drittenkelt-a-kurere-mageplager-3488560.html

http://www.kk.no/livsstil/fisken-som-er-proppfull-av-protein-35843

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/24/kan-forutsi-effekten-av-litium-hos-bipolare-pasienter/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/24/kan-forutsi-effekten-av-litium-hos-bipolare-pasienter/

http://www.vilaweb.cat/noticies/un-20-dels-infants-tenen-risc-de-desenvolupar-un-problema-neurologic/

http://www.vilaweb.cat/noticies/un-20-dels-infants-tenen-risc-de-desenvolupar-un-problema-neurologic/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/27/nytt-legevaktnummer-mindre-brukt-enn-forventet/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/27/nytt-legevaktnummer-mindre-brukt-enn-forventet/
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30.11.15 – NRK Dagsrevyen 21 – Paracet gir hodepine – Marte-Helene Bjørk - 


https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21113015/30-11-2015  


30.11.15 – Dagbladet – En av tre vil i løpet av livet få en sykdom som rammer hjernen – Nils 


Erik Gilhus - 


http://www.dagbladet.no/2015/11/30/tema/pluss/hjernesykdom/migrene/demens/42172734/  


30.11.15 – VG - En av tre har urinveislekkasje – Guri Rørtveit 


30.11.15 – Forskning.no – Sover bedre under tung dyne – Bjørn Bjorvatn 


30.11.15 – NRK - Tung dyne kan lette søvnproblemer, mener forsker – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.nrk.no/viten/tung-dyne-kan-lette-sovnproblemer_-mener-forsker-1.12679405  


30.11.15 - Dagens Medisin – Regjeringen kan opprette et eget fond for dyre medisiner – Ole 


Frithjof Norheim - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/30/regjeringen-kan-


opprette-et-eget-fond-for-dyre-medisiner/  


 


 


 


 


 



https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21113015/30-11-2015

http://www.dagbladet.no/2015/11/30/tema/pluss/hjernesykdom/migrene/demens/42172734/

http://www.nrk.no/viten/tung-dyne-kan-lette-sovnproblemer_-mener-forsker-1.12679405

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/30/regjeringen-kan-opprette-et-eget-fond-for-dyre-medisiner/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/11/30/regjeringen-kan-opprette-et-eget-fond-for-dyre-medisiner/
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DESEMBER: 
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01.12.15 – Dagen – Stoppeklokke og regneark – Ole Frithjof Norheim 


01.12.15 – På Høyden – Her er årets BSF-vinnere – Harald Barsnes - 


http://pahoyden.no/2015/12/her-er-arets-bfs-vinnere  


01.12.15 – Tidsskriftet – Jeg kunne blitt astronom - Ying Chen  


02.12.15 – Science Nordic – Saving children from HIV – Thorkild Tylleskar -  


http://sciencenordic.com/saving-children-hiv  


02.12.15 – InterEmpresas Net - Dos de cada diez niños están en riesgo de sufrir un problema 


neurológico – Aurora Martínez 


03.12.15 – Dagens Medisin – Nye biologiske preparater – Eivind Meland 


04.12.15 – På Høyden - Misbruk av offentlege middel å anke Gulsvik-saka – Per Bakke 


04.12.15 – Strilen – Kva er definisjonen på migrene? – Steinar Hunskår 


04.12.15 – Stordnytt – Stordlegar med bok om IBS – Trygve Hausken – Jan Gunnar 


Hatlebakk – Magdy El-Salhy 


04.12.15 – På Høyden – Fripro-tildelingene er klare – Simona Chera 


04.12.15 – Khrono – To milliarder til frie prosjekter – Simona Chera 


05.12.15 – BT – Til hvilken pris? – Bettina Husebø 


06.12.15 – BT – Mus ble feitere av kylling enn torsk – Oddrun Anita Gudbrandsen - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mus-ble-feitere-av-kylling-enn-torsk-3497157.html?  


07.12.15 – Diabetes – Diabetes og tatovering – Pål Rasmus Njølstad 


08.12.15 – Aftenposten – Vi kan nå genmodifisere mygg så vi kanskje kvitter oss med 


malaria for godt – Sissel Rogne - http://www.aftenposten.no/viten/Vi-kan-na-genmodifisere-


mygg-sa-vi-kanskje-kvitter-oss-med-malaria-for-godt-8273624.html  


08.12.15 – Aftenposten – Karbonbudsjettet er oppbrukt – Gunnar Kvåle  


10.12.15 – Tannlegeforenings Tidende – Når det søte liv blir for surt – Gunhild V. Strand 


10.12.15 – Tannlegeforenings Tidende – Bløtvevsreaksjoner ved titanimplantater – Rigmor 


S. Flatabø 



http://pahoyden.no/2015/12/her-er-arets-bfs-vinnere

http://sciencenordic.com/saving-children-hiv

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mus-ble-feitere-av-kylling-enn-torsk-3497157.html

http://www.aftenposten.no/viten/Vi-kan-na-genmodifisere-mygg-sa-vi-kanskje-kvitter-oss-med-malaria-for-godt-8273624.html

http://www.aftenposten.no/viten/Vi-kan-na-genmodifisere-mygg-sa-vi-kanskje-kvitter-oss-med-malaria-for-godt-8273624.html
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10.12.15 – På Høyden – Likestilling i alle ledd – Eirik Dalheim - 


http://pahoyden.no/debatt/2015/12/likestilling-i-alle-ledd  


11.12.15 – BT – Grovt nedprioritert forskning – Ingunn Marie S. Engebretsen – Ingvild 


Fossgard Sandøy - http://www.bt.no/meninger/kronikk/Grovt-nedprioritert-forskning-


3501279.html  


11.12.15 – Strilen – Ny vurdering ga slutt på trygdeyting - Steinar Hunskår  


12.12.15 – NRK – Melk laget på natta kan gjøre deg trøtt – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.nrk.no/viten/melk-laget-pa-natta-kan-gjore-deg-trott-1.12697069  


12.12.15 - VG - Kampen om kniven – Agnethe Lund 


12.12.15 – ScienceNordic – Can a heavy blanket cure insomnia? – Bjørn Bjorvatn - 


http://sciencenordic.com/can-heavy-blanket-cure-insomnia  


14.12.15 – Dagens Medisin – Kjære statsråd, får vi lov til å forebygge nye brudd? – Jan-Erik 


Gjertsen - http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/14/kjare-statsrad-far-vi-lov-til-a-


forebygge-nye-brudd/  


14.12.15 – Dagens Medisin – Kan Fylkesmannen bidra til å endre praksis – Per Stensland - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/14/kan-fylkesmannen-bidra-til-a-endre-


praksis/  


14.12.15 – Dagens Medisin – Nye biologiske preparater – Eivind Meland - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/14/nye-biologiske-preparater/  


15.12.15 – TV2 – Spis sunnere og spar tusenlapper hver måned – Vegard Lysne - 


http://www.tv2.no/a/3944871  


15.12.15 – Helseinfo – Utviklingen av Sjøgrens syndrom – Roland Jonsson – Silke Appel  


15.12.15 – Tidsskriftet – Ebola er ikke Sierra Leones største problem – Eirik Joakim 


16.12.15 – På Høyden - «Nina» på plass i Armauser Hansens hus – Nina Langeland - 


http://pahoyden.no/2015/12/nina-pa-plass-i-armauer-hansens-hus  



http://pahoyden.no/debatt/2015/12/likestilling-i-alle-ledd

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Grovt-nedprioritert-forskning-3501279.html

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Grovt-nedprioritert-forskning-3501279.html

http://www.nrk.no/viten/melk-laget-pa-natta-kan-gjore-deg-trott-1.12697069

http://sciencenordic.com/can-heavy-blanket-cure-insomnia

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/14/kjare-statsrad-far-vi-lov-til-a-forebygge-nye-brudd/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/14/kjare-statsrad-far-vi-lov-til-a-forebygge-nye-brudd/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/14/kan-fylkesmannen-bidra-til-a-endre-praksis/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/14/kan-fylkesmannen-bidra-til-a-endre-praksis/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/14/nye-biologiske-preparater/

http://www.tv2.no/a/3944871

http://pahoyden.no/2015/12/nina-pa-plass-i-armauer-hansens-hus
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16.12.15 – Dagbladet – Si farvel til olja – Gunnar Kvåle - 


http://www.dagbladet.no/2015/12/16/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/olje_og_


gass/42402793/  


17.12.15 – Tidsskriftet – Fettceller har ein brytar for forbrenning – Gunnar Mellgren 


17.12.15 – På Høyden – Difor vil Innovest-skandalen skje igjen – Per Bakke 


17.12.15 – Rogalands Avis – Paris og ittepå-følelsen – Gunnar Kvåle  


18.12.15 – Klikk.no – Vondt i magen – Aslaug Drotningsvik - 


http://www.klikk.no/helse/doktoronline/magetrobbel/article1639697.ece  


18.12.15 – Morgenbladet – Skam deg! – Kirsti Malterud - 


https://morgenbladet.no/kultur/2015/12/skam-deg  


18.12.15 – Strilen – Å få ein diagnose kan skade helsa - Steinar Hunskår  


18.12.15 – Diabetes in Control – Structured Personal Diabetes Care Reduced Mortality Rate 


in Women, Not Men – Kirsti Malterud - http://www.diabetesincontrol.com/structured-


personal-diabetes-care/  


18.12.15 – Aftenposten – Paris-avtalen langt fra tilstrekkelig – Gunnar Kvåle  


19.12.15 – VG – Vi er født uten livmor – Agnethe Lund 


20.12.15 – Forskning.no – Flest turbodoktorer i medisin – Makalani Myrtveit - 


http://forskning.no/2015/12/flest-turbodoktorer-i-medisin  


21.12.15 – På Høyden – Heim til bror – Trond Markestad - 


http://pahoyden.no/2015/12/heim-til-bror  


23.12.15 - KK - Bør du sove naken? – Bjørn Bjorvatn - 


http://www.kk.no/livsstil/b%C3%B8r-du-sove-naken-36053  


24.12.15 – Dagens Medisin – Anbefaler fastlønn for legevaktsleger – Steinar Hunskår - 


http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/24/ny-nou-anbefaler-fastlonn-for-


legevaktleger/  


26.12.15 – ABC Nyheter – Forstoppelse – dette hjelper – Trygve Hausken 



http://www.dagbladet.no/2015/12/16/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/olje_og_gass/42402793/

http://www.dagbladet.no/2015/12/16/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentar/olje_og_gass/42402793/

http://www.klikk.no/helse/doktoronline/magetrobbel/article1639697.ece

https://morgenbladet.no/kultur/2015/12/skam-deg

http://www.diabetesincontrol.com/structured-personal-diabetes-care/

http://www.diabetesincontrol.com/structured-personal-diabetes-care/

http://forskning.no/2015/12/flest-turbodoktorer-i-medisin

http://pahoyden.no/2015/12/heim-til-bror

http://www.kk.no/livsstil/b%C3%B8r-du-sove-naken-36053

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/24/ny-nou-anbefaler-fastlonn-for-legevaktleger/

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/12/24/ny-nou-anbefaler-fastlonn-for-legevaktleger/
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26.12.15 – BT – Få gravide får medisin mot kvalme – Kristine Heitmann 


26.12.15 – Fædrelandsvennen – Få gravide får medisin mot kvalme – Kristine Heitmann 


26.12.15 – Forskning.no – Tannløsehet er på kort tid blir sjeldent – Kristin Klock 


27.12.15 – NRK – Bygningen som nekta å døy – Per Bakke - 


http://www.nrk.no/sognogfjordane/xl/bygningen-som-nektar-a-doy-1.12645962  


27.12.15 - Bygdanytt – Fast i fisken av fasting? – Vegard Lysne 


28.12.15 – NRK Hordaland – Tar de godt vare på dere her? – Olav Mella 


29.12.15 - Sunnmørsposten - Ålesunder vil forstå kreftcellene - Lars A. Akslen 


31.12.15 – BT – Dette fikk deg til å klikke i 2015 – Rebecca Cox – Kristin Mohn - 


http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Dette-fikk-deg-til-a-klikke-i-2015-3511779.html  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://www.nrk.no/sognogfjordane/xl/bygningen-som-nektar-a-doy-1.12645962

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Dette-fikk-deg-til-a-klikke-i-2015-3511779.html
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DEBATTAR: 


24. mars – Hjerneåret 2015, Litteraturhuset: Schizofreni - psyk for alltid? – Erik Johnsen 


(MOF/UiB), Kenneth Hugdahl (UiB), Vidar Steen (MOF/UiB), Svein Skjøtskift (Helse 


Bergen), Marion Solheim (MOF/UiB) - 


http://www.litthusbergen.no/program/2015/03/schizofreni-psyk-for-alltid/  


 


29. april – Hjerneåret 2015, Litteraturhuset: Dement i morgen – hva venter? – Bettina 


Husebø (MOF/UiB), Ole-Bjørn Tysnes (MOF/UiB), Tor Jacob Moe (Fana Psykoterapisenter), 


Marion Solheim (MOF/UiB) - http://www.litthusbergen.no/program/2015/04/dement-i-


morgen/  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


21. september - Forskingsdagane, Litteraturhuset – Does one size fit all? – Ottar Nygård 


(MOF/UiB), Simon Dankel (MOF/UiB), Espen Gamlund (UiB), Tor Anders Hansen 


(Gendiet), Gunn Janne Myrseth (UiB) - 


http://www.litthusbergen.no/program/2015/09/forskningsdagene-does-one-size-fit-all/  



http://www.litthusbergen.no/program/2015/03/schizofreni-psyk-for-alltid/

http://www.litthusbergen.no/program/2015/04/dement-i-morgen/

http://www.litthusbergen.no/program/2015/04/dement-i-morgen/

http://www.litthusbergen.no/program/2015/09/forskningsdagene-does-one-size-fit-all/
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22. september – Forskingsdagane, Høgskulen i Bergen: Generasjon mageplage – Tore 


Midtvedt (Karolinska Institutet), Trygve Hausken (MOF/UiB), Geir Flatabø (allmennlege), 


Silje Bjørnstad (ernæringsjournalist), Marion Solheim (MOF/UiB) 


 


26. oktober – CCBIO og DNVA, Litteraturhuset: Helseprioriteringer i fremtiden – Ole M. 


Sejersted (Det Norske Videnskaps-akademi), Lars A. Akslen (MOF/UiB), Ole Frithjof 


Norheim (MOF/UiB), Anne Lise Ryel (Kreftforeningen), Bertil Tungodden 


(Handelshøyskolen), Marion Solheim (MOF/UiB) - 


http://www.litthusbergen.no/program/2015/10/helseprioriteringer-i-framtiden/  



http://www.litthusbergen.no/program/2015/10/helseprioriteringer-i-framtiden/
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17. november – Hjerneåret 2015, Litteraturhuset: Hodepine! – Marte Helen Bjørk 


(MOF/UiB), Silja Torvik Griffits (Helse Bergen), Espen Saxhaug Kristoffersen (UiO), 


Marion Solheim (MOF/UiB) - http://www.litthusbergen.no/program/2015/11/hodepine-hva-


kan-man-gjoere/  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  



http://www.litthusbergen.no/program/2015/11/hodepine-hva-kan-man-gjoere/

http://www.litthusbergen.no/program/2015/11/hodepine-hva-kan-man-gjoere/





Meldte avvik i perioden 11.5.2016 – 21.6.2016 
 
Opprettet Sted Tittel Kategorisering Behandles 


ved enhet 
Student / 
ansatt 


20.06.2016 Institutt for 
klinisk 
odontologi 


Feil ved IT-system, 
mangelfull 
informasjon 


Brudd på HMS-lovgivning og HMS-
retningslinjer/-prosedyrer: Annet - 
Planlagt nedetid på Digora som 
utilsiktet medførte nedetid på Opus 


Institutt for 
klinisk 
odontologi 


ansatt 


08.06.2016 seksjon for 
kariologi 


Stikkskade Personskade: Personskade som 
medførte medisinsk behandling 


Institutt for 
klinisk 
odontologi 


student 


02.06.2016 Laboratorieby
gget, 5. etg. 
avfalls-rom/ 
gang 


Lekkasje fra 
risikoavfallskartong 


Usikker på kategori Klinisk 
institutt 2 


ansatt 


01.06.2016 Odontologen, 
avdeling for 
kariologi, B2 


Stikkskade Personskade: Personskade som 
medførte medisinsk behandling 


Institutt for 
klinisk 
odontologi 


student 


31.05.2016 Ferdighets-
senteret på 
Odontologen 


Stikkskade Personskade: Mindre personskade 
som ikke medførte medisinsk 
behandling 


Institutt for 
klinisk 
odontologi 


student 


31.05.2016 På plassen 
utenfor dyre-
avdelingen på 
BBB 


Akutt behov for 
utbedring av 
avfallshåndtering 


Usikker på kategori Klinisk 
institutt 1 


ansatt 


31.05.2016 Ferdighets-
senteret 


Stikkskade Personskade: Personskade som 
medførte medisinsk behandling 


Institutt for 
klinisk 
odontologi 


student 


26.05.2016 Laboratorie-
bygget, rom 
7305 


Utrygg autoklav Personskade: Mindre personskade 
som ikke medførte medisinsk 
behandling , Personskade som 
medførte medisinsk behandling 


Klinisk 
institutt 2 


ekstern 


25.05.2016 Odontologen Stikkskade Personskade: Personskade som 
medførte medisinsk behandling 


Institutt for 
klinisk 
odontologi 


student 


19.05.2016 Vivarium alle 
rom koplet til 
gassentralen 
utenfor 


Alarm på mangel på 
gass fra gassentralen 
utenfor på plassen. 


Materiell skade og bygningsmessig 
forhold: Bygningsmessig forhold 


Klinisk 
institutt 1 


ansatt 


19.05.2016 Gassentrale 
Vivarium 


Svikt på gasstilførsel Feilhåndtering av kjemikalier/gass, 
biologiske faktorer og strålekilder: 
Gass 


Klinisk 
institutt 1 


ansatt 


13.05.2016 Odontologisk 
universitets-
klinikk, avd. 
periodonti 


Stikkskade fra 
instrument 


Personskade: Personskade som 
medførte medisinsk behandling 


Institutt for 
klinisk 
odontologi 


student 


12.05.2016 BB bygget, 
fellesavd. 
Verksted 


skåret i venstre 
tommel 


Personskade: Mindre personskade 
som ikke medførte medisinsk 
behandling 


Institutt for 
biomedisin 


ansatt 


 
  







Oversikt over avvik våren 2016 (til og med 21.6.2016) 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk - odontologiske fakultet 
 
  Styresak: 61/16 


Sak nr.:  2015/5771  Møte: 22.06.2016 


 
Økonomirapport mai 2016 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 112/15: Budsjett 2016 - forslag til fordeling.  
b) Fakultetsstyresak 5/16: Årsregnskap 2015. 
c) Vedlegg: Økonomirapport pr mai 2016. 


 


 


Hva saken gjelder 
Denne saken gjør rede for; 


- Økonomistatus per mai 2016.  
- Årsprognoser for grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet.  
- Status for økonomi og årsverk ved instituttene. 


 


Sammendrag  


Totaløkonomien 
Totalt sett er kostnadskontrollen god og inntektene er noe høyere enn forventet. 
Grunnbevilgningen viser en positiv utvikling med lavere lønnskostnader enn i fjor som gir oss 
handlingsrom. Det er lavere aktivitet i den eksternt finansierte virksomheten enn planlagt 
som skyldes mindre bruk av driftsmidler enn forventet.  
 
Vi styrer mot en positiv overføring på 15 millioner kroner i grunnbevilgningen og en total 
årsaktivitet på 242 millioner kroner i den eksternt finansierte virksomheten. 
 
 
Grunnbevilgning 
Fakultetet har et styringsmål om en positiv overføring av 15 millioner kroner til 2017.  Vi 
forventer da positive overføringer på 21,6 millioner kroner i øremerkede prosjekter mens det 
fortsatt er et mindre underskudd på 6,6 millioner kroner samlet sett i grunnbevilgning 
annuum. 
 
Per mai har fakultetet et underskudd i annuum på 6,4 millioner kroner som er 2,3 millioner 
kroner mer enn budsjettert. Hovedårsaken til underskuddet er: 


1. Endring regnskapsprinsipp - overforbruk på eksterne prosjekter (5,2 millioner kroner).  
2. Belastning av midler til ombygging av nytt ferdighetssenter (4,0 millioner kroner). 


 
Overforbruk i eksterne prosjekter er fra og med april bokført månedlig. Den nye rutinen har 
avdekket tap i prosjekter som har bygget seg opp over tid. Instituttene endrer rutinene sine 
slik at eventuelt merforbruk regnskapsføres fortløpende. 
 
I april forskutterte vi 4 millioner kroner til UiBs eiendomsavdeling (EIA) for ombygging i BB-
bygget til nytt ferdighetssenter. Resterende ombyggingskostnader dekkes av EIA. 
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Utover dette er aktiviteten i grunnbevilgningen i tråd med budsjett. Vi har 20 færre årsverk i 
grunnbevilgningen pr april og dermed lavere lønnskostnader enn på samme tid i fjor. 
 
Etter tilbakemelding fra instituttene og vurderinger av totaløkonomien i grunnbevilgningen, 
opprettholdes årsprognose på overføring av 15 millioner kroner til 2017. 
 
 
Eksternt finansiert virksomhet 
Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet, hovedsakelig for NFR- og EU-aktivitet. 
Årsprognosen er fra april redusert med 10 millioner kroner for NFR og 2 million kroner for 
EU. 
 
Per mai er 4,3 millioner kroner regnskapsført i tilskudd fra UiB sentralt på NFR-prosjektene 
knyttet til fellesløftet som er samfinansiert med institusjonene. NFR- aktiviteten vår reduseres 
tilsvarende, men deler av reduksjonen er hensyntatt i budsjettet senere i år.  
 
I tillegg har kostnader på prosjekter som har brukt mer enn kontraktssum blitt flyttet til 
grunnbevilgningen. Dette reduserer aktiviteten med 5,2 millioner kroner fordelt på alle 
finansieringskategoriene. 
 
 


Videre plan for tema i økonomirapportene til fakultetsstyret 
Følgende tema er planlagt i økonomirapportene til møtene i fakultetsstyret i løpet av 2016. 
Temaene skal bidra til å gi fakultetsstyret en bedre oversikt og forståelse av ulike områder i 
et økonomistyringsperspektiv. 
 
September - Økonomimodell 
Oktober - Instituttene 
November - Årsverk 
Desember - Budsjettfordeling 
 
 


Forslag til vedtak: 


Fakultetsstyret tar økonomirapport per mai til orientering.  


 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
Seksjonsleder økonomi 


 
 
 
 
14.06.2016 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport MOF mai 2016 
 


Grunnbevilgningen (GB) 
Fakultetet har god kostnadskontroll samtidig som inntektene er mer positiv enn budsjettert.  
Ved utgangen av mai var det et underskudd i grunnbevilgningen på 6,4 millioner kroner som skyldes; 


- Tapsføring BOA-prosjekter, ny rutine innført fra april – 5,2 millioner kroner kostnadsført. 
- Ombygningskostnader Ferdighetssenteret, forskuttert fra grunnbevilgningen – 4 millioner kroner. 


 
Underskuddet er vel 2 millioner kroner lavere enn budsjett og 11 millioner lavere enn i fjor.   
 
De enkelte elementene i resultatet gjennomgås nedenfor. 
 
Tabell 1: Regnskap per mai 2016 (tall i hele 1 000) 


 


Inntektene er 6,8 millioner høyere enn budsjett pr mai. Det er i eksterne inntekter som er høyere enn 
forventet. K2 har fakturert et bidrag fra Helse Bergen til et utstyr (2,2 millioner kroner) som ikke er 
budsjettert. I tillegg har IKO 4,7 millioner kroner høyere inntekter enn budsjettert. Dette skyldes høyere 
pasientinntekter enn budsjettert (1,7 millioner kroner) samt at bevilgning fra Helsedirektoratet knyttet til 
kvalifiseringsprogrammet kom tidligere enn forventet. 
 
Utstyr og varekjøp: Det er kjøpt utstyr for 7 millioner kroner så langt i år og varekostnaden ved OUK er på 
3,6 millioner kroner.  Til sammen 6,3 millioner mer enn budsjett. Hovedårsaken er at utstyrskjøp er 
budsjettert senere i år. Ved OUK er varekostnadene 1,3 million kroner høyere enn budsjettert. 
 
Lønnskostnadene er vel 213 millioner kroner ved utløpet av mai. Det er vel 6 millioner kroner lavere enn 
budsjettert og vel 2 millioner kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Antall årsverk har vært stabil de 
siste månedene og ligger 20 årsverk lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er rekrutteringsstillinger som 
har størt reduksjon i perioden med en nedgang på 13 årsverk. 
 
Lønnsoppgjøret er budsjettert fra 1. mai med en økning på om lag 1 million kroner pr måned. Det positive 
lønnsavviket vil fortsette å øke frem til den faktiske kostnadsføringen av lønnsoppgjøret til høsten. 
Lønnsoppgjøret blir noe lavere enn den budsjetterte veksten på 3 % fra 1. mai. 
 
I juni utbetales feriepenger fra fjorårets avsetning og derfor er personalkostnadene lave i juni. Vi har et 
negativt avvik på lønn i juni på 1,5 millioner kroner som skyldes at personer som har vært ansatt kort tid får 
lønn i juni.  
 
 
 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 646 663      277 065     283 893     6 828         2,5 % 279 166 2 %
Utstyr og varekjøp 17 706        4 334         10 605        -6 271        -144,7 % 6 087 -74 %
Lønn 490 098      219 164      213 090      6 074         2,8 % 215 342 1 %
Andre driftskostn 87 605        29 529        28 096        1 433         4,9 % 28 889 3 %
Internhandel 57 191        28 151        38 498        -10 347       -36,8 % 24 348 -58 %
Sum kostn 652 600      281 177     290 288     -9 111        -3,2 % 274 666       -6 %
Driftsresultat -5 937        -4 112        -6 395        -2 283        4 500           -242 %
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Andre driftskostnader er 28,7 millioner kroner ved utløpet av mai. Det er 1,4 millioner kroner mindre enn 
budsjettert.  Det er noen større periodiseringsavvik hvor kostnadene er bokført i andre perioder enn 
budsjettert men dette påvirker ikke årsresultatet. 
 
Netto internhandel (interne inntekter og interne kostnader) er 38,5 millioner kroner. Det er 10,3 millioner 
kroner høyere netto kostnad enn budsjettert som skyldes to forhold; 


- Forskuttering av ombygging av ferdighetssenter på 4 millioner kroner.  
- Belastningen for tapsføring i eksternt finansierte prosjekter på vel 5 millioner kroner. Tapsføringen 


er noe redusert (0,7 millioner kroner) fra forrige måned.  
 
Alle instituttene arbeider målrettet for å sikre at de eksternt finansierte prosjektene holder aktiviteten 
innenfor avtalte rammer. De instituttene som har større tapsføringer arbeider med å bedre 
prosjektoppfølgingen slik at eventuelle tap oppdages så tidlig som mulig. Arbeidet med dette er nå en del 
av instituttenes månedlige gjennomgang av regnskapet og følges opp i dialogen med de instituttene som 
har størst utfordringer med tapsføringer. 
 
Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 2,4 millioner kroner. Det er 5,2 millioner kroner lavere enn budsjett. 
Det er vanskelig å forutse utviklingen videre i året fordi det er usikkert når investeringene faktisk er 
ferdigstilt og aktiveres i regnskapet. 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Per mai er den eksterne aktiviteten på vel 80 millioner kroner. Det er 22,7 millioner kroner lavere enn 
budsjett og 23,6 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. Siste måned var aktiviteten 1,5 millioner 
kroner lavere enn budsjett. Det er særlig NFR og EU-aktiviteten som er lavere enn forventet. 
 
Tabell 4: BOA per mai 2016 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktiviteten er 2,0 millioner kroner. Det er litt lavere enn forventet. Det er i hovedsak IGS som har 
oppdragsaktivitet. Et av de store prosjektene ble avsluttet i fjor. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten er 30,6 millioner kroner. Det er 18,2 millioner kroner lavere enn 
budsjett. Det har flere årsaker. Lønnskostnadene er som budsjettert. Det betyr at prosjektene har kommet i 
gang, men at drift er noe forsinket. Det er særlig noen av instituttene med høyest planlagt vekst i NFR-
aktivitet som er forsinket i bruken av driftsmidler. 
 
I tillegg er UiBs bidrag til Fellesløftet-prosjektene regnskapsført med 4,3 millioner kroner i mai. Dette 
reduserer aktiviteten i BOA tilsvarende.  Dette er ikke grad hensyntatt i budsjettet pr mai. Neste belastning 
av fellesløftet blir etter 2. tertial. Merforbruk på NFR-prosjekter som er flyttet til grunnbevilgningen utgjør 
1,3 millioner kroner i redusert aktivitet. 
 
EU-prosjekter: Aktiviteten er 2,9 millioner kroner. Da er aktiviteten redusert med 1,8 millioner kroner i 
forbruk mer enn kontraktsfestet. Det er budsjettert med aktivitet inneværende år på nivå med 2015. Flere 
av de nye prosjektene som er under oppstart er noe forsinket.   
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 2 800 1 284 2 044 760 2 469 -425


NFR - bidragsaktivitet* 128 700 48 832 30 589 -18 242 46 503 -15 914       


EU - bidragsaktivitet 13 800 6 574 2 938 -3 636 6 372 -3 434        


Annen bidragsaktivitet 108 700 46 540 44 984 -1 556 48 855 -3 871        
Sum BOA 254 000 103 230 80 555 -22 674 104 200 -23 645
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Annen bidragsaktivitet: Aktiviteten knyttet til andre bidragsytere er 45 millioner kroner ved utgangen av 
mai. Det er 1,5 millioner kroner lavere aktivitet enn budsjett. Effekten av endret regnskapsprinsipp med 
tapsføringer medfører en redusert regnskapsført aktivitet på 2,1 millioner kroner. Noen institutter melder 
om noe høyere aktivitet enn budsjett for resten av året. 
 
Tabell 5: Annen bidragsaktivitet per mai 2016 (tall i 1 000 NOK) 


 


 
Overføringer BOA: Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved utgangen av mai 103,3 millioner kroner. Det 
er en reduksjon i midler fra forrige måned på 22,9 millioner kroner.  Nedgangen i midler er knyttet til NFR 
og EU aktivitet.  
 
Tabell 7: Overføringer BOA per mai 2016 (tall i 1 000 NOK) 


 


Vurdering av årsresultat 2016 
I årsbudsjettet for grunnbevilgningen for 2016 er det lagt inn en positiv overføring til 2017 på 15 millioner 
kroner som er vårt styringsmål. Det er lagt til grunn et underskudd i annuum på om lag 5 millioner kroner, 
mens de øremerkede prosjektene er forutsatt å ha en positiv overføring på om lag 20 millioner kroner. 
 
Grunnbevilgningen er hittil belastet med til sammen 9,3 millioner kroner som ikke er budsjettert;  


1) forskuttering av ombygging ferdighetssenter (4,0 millioner kroner)  
2) overforbruk på ekstern aktivitet (5,2 millioner kroner),  


 
Samlet resultat i grunnbevilgningen er 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettert. Det vil si at pr mai er 7.0 
millioner kroner dekket av positive avvik i grunnbevilgningen. 
 
Pr mai har vi flere periodiseringsavvik hvor inntekt og kostnad har kommet i en annen periode enn det som 
er budsjettert. Lønnsoppgjøret blir noe lavere enn forventet. Alt i alt forventer vi at resultatet for 
grunnbevilgningen samlet for 2016 blir som budsjettert.  
 
Prognosen for samlet overføring fra grunnbevilgningen på 15 millioner kroner opprettholdes. 
 


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 8 542 8 818 276 18 620


Organisasjoner 219 62 -157 347


Gaveforsterkning 4 751 2 831 -1 920 12 008


Gaver 23 464 24 335 871 55 791


Næringsliv/privat 877 254 -623 2 284


Stiftelser 8 107 6 784 -1 323 18 119


Annet 580 1 901 1 321 1 531


Totalsum 46 540 44 984 -1 556 108 700


Finansieringskilde Overføring


Oppdragsaktivitet 5 665
NFR - bidragsaktivitet 1 000
EU - bidragsaktivitet 3 749
Annen bidragsaktivitet Statlige 9 042


Organisasjoner 931


Gaver 46 925


Gaveforsterkning 22 617


Næringsliv/privat 6 083


Stiftelser 4 661


Annet 2 666


Totalt Annen bidragsaktivitet 92 925
Totalsum 103 339
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Vi følger særlig opp enkelte områder som vil kunne påvirke resultatutviklingen: 
• Bruk av øremerkede midler.  


I budsjettet er det lagt til grunn at vi skal bruke 10 millioner kroner mer av de øremerkede midlene 
enn det vi har fått tildelt inneværende år slik at overføringen til neste år reduseres fra 31 millioner 
kroner til 21 millioner kroner.  


• Merforbruk på eksterne prosjekter. 
Det vil være økt fokus på oppfølging av prosjekter for i størst mulig unngå at eksterne prosjekter 
bruker mer midler enn det som er kontraktsfestet. Vi forventer at belastningen av disse kostnadene 
i grunnbevilgningen vil bli redusert utover i året. 


 
Vi legger stor vekt på å bruke midler innenfor det året de er tildelt. Dersom forutsetningene endrer seg, vil 
vi vurdere å omdisponere eller forskuttere midler til andre prioriterte områder. 
 
Den eksterne aktiviteten er stor. Endringene fra forrige måned er små, og prognosen fra april 
opprettholdes. Prognosen for ekstern aktivitet vurderes slik: 
 


 
 
Overføring av eksterne midler til 2017, forventes å bli i størrelsesorden 100 millioner kroner. 
 


Midler overført fra Innovest - fakultet 19 
Fakultetet har 12,6 millioner kroner som er overført fra Innovest. Det er ingen konkrete planer for bruk av 
disse midlene, og selv om det brukes en del av midlene, forventes det at en vesentlig andel (11,0 millioner 
kroner) overføres til senere år. 
 
Tabell 8: Midler overført fra Innovest per mai 2016 


 


Midlene er fordelt på 62 tildelinger til enkeltforskere, og varierer i størrelse.   
 


 


 


 


14. juni 2016 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 


Prognose Årsbudsjett Endring
Oppdrag 2 800,0          2 800,0             -                     
NFR 118 700,0     128 700,0        -10 000,0         
EU 11 800,0       13 800,0           -2 000,0           
Andre 108 700,0     108 700,0        -                     
Sum 242 000,0     254 000,0        -12 000,0         


I/K
 Hittil i år - 


budsjett
 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


Kostn. 3 875 419 3 456 1 569
Overf. -12 569 -12 569 0 -1 569
Resultat -8 694 -12 150 3 456 0
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Økonomistatus for enhetene ved MOF 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret får rapportert økonomistatus og nøkkeltall pr institutt to ganger pr år. 


Grunnlag 
For hvert institutt vises det økonomisk status for grunnbevilgning og eksternfinansiert aktivitet (BOA) samt 
utvikling i årsverk for begge disse områdene. I tillegg er det knyttet tilsvarende kommentarer til 
rekrutteringsstillinger, fakultetsadministrasjonen og resterende fellesavsetninger ved fakultetet. 


Nøkkeltall 
De grafiske fremstillingene nedenfor viser hvordan forventet økonomisk aktivitet og årsverk er fordelt 
mellom institutter og andre enheter. Totalt er fakultetets grunnbevilgning 646 millioner kroner. 
Fellespostene ved fakultetet (rekrutteringsstillinger, fakultetsadministrasjon, husleie mm), utgjør vel 1/3 av 
fakultetets samlede grunnbevilgningsøkonomi.  


Den eksternfinansierte aktiviteten er budsjettert til 254 millioner kroner, men årsprognosen for fakultetet 
samlet er justert ned til 242 millioner kroner på bakgrunn av lavere aktivitet ved IGS og K2. 


Figur 1: Fordeling årsbudsjett GB 2016


 


Figur 2: Fordeling årsbudsjett BOA 2016 


 


 
Figur 3: Årsverk per april 2016 
 


Fakultetet er tildelt utstyrsmidler på til sammen 10 millioner kroner i 2016. Av dette er 6 millioner kroner 
tildelt instituttene til investeringer i vitenskapelig utstyr både generelt og på kjernefasilitetene. I tillegg er 
det satt av midler til bidrag til etablering av Biobank i Helse Bergen og vitenskapelig utstyr ved innflytting i 
nye lokaler i Barne- og ungdomssykehuset i Helse Bergen (BUS). 
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Institutt for biomedisin (IBM) 
IBM har god kontroll på sin økonomi og forventer å bruke tildelte midler i løpet av året. Det er budsjettert 
med 8,0 millioner i overføringer til neste år knyttet til kjernefasilitetene MIC og PROBE, til reinvestering i 
utstyr. Usikkerhet i instituttets overføringer er knyttet til når investeringene vil være gjennomført. 
Instituttet har stor oppmerksomhet på dette og rapporterer på dette månedlig. 


IBM har marginalt med tap som er belastet grunnbevilgningen fra eksternt finansierte prosjekter.  


Tabell 1: IBM - regnskap per MAI 2016 (tall i 1000 kr) 


 


Den eksternfinansierte aktiviteten er vist i tabellen nedenfor. Aktiviteten pr mai er lavere enn budsjett og 
på samme tid i fjor. Det pågår flere store innkjøpsaktiviteter som kommer senere enn budsjettert. I tillegg 
ble fellesløftet belastet regnskapet tidligere enn forventet. Instituttet forventer ekstern aktivitet i 2016 på 
om lag 71 millioner kroner.  


Tabell 2: IBM - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


Instituttet har en stabil bemanning i grunnbevilgningen, men har en viss nedgang i de administrative 
stillingene. De eksternt finansierte stillingene varierer noe i henhold til aktivitet. 


Tabell 3: IBM - antall årsverk 2012-2016 Grunnbevilgning 


 


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 67 031       31 007       30 966       -41            -0,1 % 28 719 8 %
 Utstyr og varekjøp 2 852         419            1 640         -1 221        -291,4 % 786 109 %
 Lønn 60 634        27 395        26 686        709            2,6 % 25 780 4 %
 Andre driftskostn 10 078        3 711         3 909         -198           -5,3 % 3 338 17 %
 Internhandel -2 617        -1 604        -2 932        1 328         -82,8 % -5 294 -45 %
 Sum kostn 70 947       29 921       29 303       617            2,1 % 24 610       19 %
 Driftsresultat -3 916        1 086         1 663         577            1               4 109         -60 %
 Overføringer fra året før 11 916        11 916        11 916        -             0 % 7 528 58 %
 Resultat 8 000         13 002        13 579        577            0                11 637        0                


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 0 0
NFR - bidragsaktivitet* 39 164 11 126 6 693 -4 433 14 609 -7 916        
EU - bidragsaktivitet 2 097 1 163 476 -687 438 38              
Annen bidragsaktivitet 28 307 12 052 11 745 -307 11 836 -91             
Sum BOA 69 568 24 341 18 914 -5 427 26 883 -7 969


 Grunnbevilgning   Februar 
2012 


  Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Amanuensis 1,0             1,0             1,0             
Førsteamanuensis 6,4             6,0             3,0             2,2             4,0             4,0           
Førsteamanuensis II 0,2             0,2             0,2             0,4             0,2             0,2           
Postdoktor 1,0             
Professor 24,4           24,6           26,9           27,9           28,0           27,6         
Professor II 0,4             0,4             0,6             0,8             0,4             0,4           
Stipendiat 3,0             1,0             
Sum Vitenskapelige 33,4           35,2           32,7           31,3           32,6           32,2         


Administrative 15,1           13,3           11,3           12,3           11,8           11,0         
Tekniske 34,2           37,0           37,1           37,0           35,2           35,7         
Sum teknisk/administrative 49,3           50,3           48,4           49,3           47,0           46,7         
Sum årsverk 82,7           85,5           81,1           80,6           79,6           78,9         
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Tabell 4: IBM - antall årsverk 2012-2016 eksternt finansiert (BOA) 


 
 


Institutt for klinisk odontologi (IKO) 
Instituttet består også av Odontologisk universitetsklinikk (OUK), som gir studentene den praktiske 
treningen gjennom studieløpet ved å håndtere et stort omfang av pasienter gjennom året 


IKO skiller seg fra de andre instituttene ved at 43 % av inntektene ikke kommer fra 
Kunnskapsdepartementets tildeling til universitetet, men fra Helsedirektoratet og pasientinntekter for å 
dekke deler av den kliniske virksomheten. 


Økonomien ved IKO er i større grad enn de andre enhetene preget av svingninger i aktiviteten som følge av 
klinikkdriften. Pr mai er resultatet 3,0 millioner kroner bedre enn budsjett og dette er et periodiseringsavvik 
som jevner seg ut. 


Pr mai er IKO belastet med merforbruk på eksterne prosjekt med 1,3 millioner kroner. Dette er reelle tap 
som instituttet melder er lagt en plan for inndekning av over noe tid. 


Tabell 5: IKO - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


IKO har få eksterne prosjekter. To EU-prosjekter av litt størrelse ble avsluttet i fjor. Disse er ikke erstattet av 
nye prosjekter og den eksterne aktiviteten har derfor gått ned. 


Tabell 6: IKO - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


Tabellene nedenfor viser utviklingen i bemanning ved IKO i grunnbevilgningen og eksternfinansierte 
virksomheten. I 2014 ble lønnskostnadene for en del ansatte flyttet fra ekstern finansiering til 
grunnbevilgning ved endring av regnskapsprinsipp. Totalt sett er bemanningen nå lik 2012. 


 Eksterne   Februar 
2012 


  Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 9,0             8,8             15,2           20,4           14,3           14,3         
Førsteamanuensis II 0,6             0,6             0,4             0,2             0,4             0,4          
Postdoktor 13,8           9,0             10,0           12,0           11,0           10,0         
Professor II 0,3             0,1             0,3             0,3             0,3          
Stipendiat 8,0             11,0           11,0           5,8             3,2             3,2          
Sum Vitenskapelige 31,4           29,7           36,7           38,7           29,2           28,2        


Administrative 1,0             1,0             1,0             1,0             
Tekniske 6,6             3,5             3,5             3,0             6,0             6,0          
Sum teknisk/administrative 7,6             4,5             4,5             4,0             6,0             6,0          
Sum årsverk 39,0           34,2           41,2           42,7           35,2           34,2         


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 122 862     42 596       47 467       4 871         11,4 % 43 785 8 %
 Utstyr og varekjøp 7 110         2 467         3 732         -1 265        -51,3 % 3 618 3 %
 Lønn 102 062      46 592        45 009        1 583         3,4 % 43 224 4 %
 Andre driftskostn 18 074        7 371         7 853         -482           -6,5 % 7 462 5 %
 Internhandel -2 177        -79             1 646         -1 725        2183,5 % 979 68 %
 Sum kostn 125 069     56 351       58 241       -1 890        -3,4 % 55 283       5 %
 Driftsresultat -2 207        -13 755      -10 774      2 981         -0              -11 498      -6 %
 Overføringer fra året før 4 507         4 507         4 507         -             0 % -1 583 -385 %
 Resultat 2 300         -9 248        -6 267        2 981         -0               -13 081       -1               


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 0 0
NFR - bidragsaktivitet* 2 213 796 904 108 540 364            
EU - bidragsaktivitet 1 107 505 -658 -1 163 2 912 -3 570        
Annen bidragsaktivitet 0 0 327 327 -707 1 034         
Sum BOA 3 320 1 301 573 -728 2 745 -2 172
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Tabell 7: IKO - antall årsverk grunnbevilgning 2012-2016 


 


Tabell 8: IKO - antall eksternt finansierte årsverk 2012-2016 


 


Klinisk institutt 1 (K1) 
K1 har hatt underskudd i annuum siden etableringen. Underskuddet har blitt redusert fra år til år og i løpet 
av 2016 er det forventet at tidligere underskudd i annuum er nedbetalt. Det er god kontroll og 
økonomistyring ved instituttet. 


Tabell 9: K1 - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


K1 har hatt en vekst i BOA de siste årene, blant annet som følge av Senter for fremragende forskning - 
CCBIO. Pr mai er aktiviteten lavere enn budsjett, men instituttet melder økt aktivitet for hele året. 


 Grunnbevilgning   Februar 
2012 


  Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Avdelingstannlege 7,8             7,3             7,7             8,7             7,8             7,8           
Forsker -           
Førsteamanuensis 9,5             9,6             10,9           10,0           11,1           11,1         
Førsteamanuensis II 0,2             0,2             0,2             0,4             0,2             0,2           
Instruktørtannlege 17,6           17,8           16,0           15,5           18,5           18,6         
Instruktørtannlege med godkjen 1,2             0,7             0,6             1,5             0,9             0,8           
Postdoktor 1,5             0,3             0,2             0,4             
Professor 12,6           15,3           14,8           14,3           15,2           16,1         
Professor II 0,2             0,2             0,2             0,2             0,2             0,2           
Spesialistkandidat 4,0             5,5             6,0             6,3             5,2             5,2           
Spesialtannlege 3,7             5,1             6,9             5,7             5,1             4,2           
Stipendiat 0,5             0,8             2,0             1,8             1,8           
Sum Vitenskapelige 58,3           62,4           64,2           64,8           65,8           65,9         


Administrative 19,8           16,1           17,8           17,2           18,0           18,0         
Tekniske 64,8           61,2           69,2           69,4           67,4           69,6         
Sum teknisk/administrative 84,6           77,3           87,0           86,6           85,4           87,6         
Sum årsverk 142,8         139,7         151,1         151,4         151,2         153,4        


 Eksterne   Februar 
2012 


  Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Avdelingstannlege 1,6             1,0             
Forsker 1,0             1,0             1,0             1,0          
Instruktørtannlege 0,3             
Postdoktor 2,0             1,8             0,6             1,0             1,0          
Professor 0,5             0,5             0,5             
Professor II 0,1             0,2             0,2          
Spesialistkandidat 0,3             
Spesialtannlege 1,8             1,6             0,2             
Stipendiat 1,3             1,0             1,0             1,0          
Sum Vitenskapelige 5,9            6,2            3,9            2,0            2,2            3,2          


Administrative 2,0             2,0             
Tekniske 6,7             6,9             1,0             1,0             1,0             1,0          
Sum teknisk/administrative 8,7             8,9             1,0             1,0             1,0             1,0          
Sum årsverk 14,6           15,1           4,9             3,0             3,2             4,2          


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 68 960       31 699       31 793       94             0,3 % 30 083 6 %
 Utstyr og varekjøp 2 322         46              603            -557           -1210,9 % 1 233 -51 %
 Lønn 60 725        26 938        26 711        227            0,8 % 27 806 -4 %
 Andre driftskostn 9 456         3 563         3 273         290            8,1 % 2 292 43 %
 Internhandel -4 312        -1 208        -1 161        -47             3,9 % -1 459 -20 %
 Sum kostn 68 191       29 339       29 426       -87            -0,3 % 29 872       -1 %
 Driftsresultat 769            2 360         2 367         7               0               211            1022 %
 Overføringer fra året før 2 831         2 831         2 831         -             0 % -1 027 -376 %
 Resultat 3 600         5 191         5 198         7                0                -816           -7               
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K1 har marginalt tap som belastes grunnbevilgningen fra eksternt finansierte prosjekter.  


Tabell 10: K1 - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


K1 har hatt en nedgang i årsverk siden etableringen som vist i tabellen nedenfor. I perioden før 
etableringen av de to nye kliniske instituttene var det en vekst i antall årsverk. Det er i hovedsak reduksjon i 
tekniske og administrative stillinger. Instituttet har økning i eksternt finansierte stillinger. 


Tabell 1: K1 - antall årsverk grunnbevilgningen 2013-2016 


 


Tabell 12:  K1 - antall eksternt finansierte årsverk 2013-2016 


 


Klinisk institutt 2 (K2) 
K2 har hatt som målsetning å få en god struktur på økonomien og skape nødvendig handlingsrom for 
utvikling. Avvikene pr nå er i hovedsak periodiseringsavvik.  K2 har mange og store eksternt finansierte 
prosjekt. I mai ble grunnbevilgningen belastet med 2,2 millioner kroner i merforbruk på eksterne prosjekter 
og 0,8 millioner kroner er meldt som faktiske tap.  


Det jobbes målrettet for å etablere gode rutiner for oppfølging av prosjekter.  K2 har redusert prognosen 
sin for overføringer til 2017 og rapporterer nå en samlet overføring på 3,5 millioner samlet for 
grunnbevilgningen. 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 0 0
NFR - bidragsaktivitet* 18 000 7 492 5 285 -2 207 3 694 1 591         
EU - bidragsaktivitet 0 0 0 0 -102 102            
Annen bidragsaktivitet 20 200 8 882 9 003 121 7 915 1 088         
Sum BOA 38 200 16 374 14 288 -2 086 11 507 2 781


 Grunnbevilgning   Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 1,0             1,0             1,0             1,0           
Førsteamanuensis 4,0             4,0             3,6             2,9             2,9           
Førsteamanuensis II 3,0             3,8             4,4             4,6             4,2           
Postdoktor -             
Professor 23,6           27,6           26,4           23,4           23,4         
Professor II 6,0             6,0             5,6             5,6             5,8           
Stipendiat 1,5             
Universitetslektor 3,7             3,7             3,6             3,4             3,6           
Sum Vitenskapelige 41,8           46,1           44,6           40,9           40,9         


Administrative 13,8           11,3           11,1           10,3           11,3         
Tekniske 28,0           27,8           30,6           26,8           26,5         
Sum teknisk/administrative 41,8           39,1           41,7           37,1           37,8         
Sum årsverk 83,6           85,2           86,2           77,9           78,6         


 Eksterne   Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 5,0             6,2             5,2             9,0             9,1          
Førsteamanuensis 0,6             0,2             0,2             0,5             0,5          
Førsteamanuensis II 0,6             0,4             0,8             1,0             0,8          
Postdoktor 0,6             3,0             5,0             5,0          
Professor 0,2             
Professor II 3,0             2,4             3,2             3,4             3,4          
Stipendiat 2,0             3,0             3,0          
Universitetslektor 0,6             0,6             0,4             0,2             0,2          
Sum Vitenskapelige 10,4           10,0           14,8           22,1           22,0        


Administrative 1,2             1,0             1,2             1,7          
Tekniske 2,7             1,5             4,5             4,7             4,7          
Sum teknisk/administrative 2,7             2,7             5,5             5,9             6,4          
Sum årsverk 13,1           12,7           20,3           28,0           28,4         
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Tabell 13: K2 - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


K2 har størst eksternt finansiert aktivitet ved fakultetet med 101 millioner kroner i 2015. Målsetningen for 
2016 er lavere (79,5 mkr). Pr mai ligger instituttet bak budsjettet, men forventer at aktiviteten vil ta seg opp 
utover året slik at samlet planlagt aktivitet oppnås.  


Tabell 14: K2 - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


K2 har hatt en reduksjon i årsverk i grunnbevilgningen, i hovedsak på vitenskapelige stillinger. I perioden før 
etableringen av de to nye kliniske instituttene var det en vekst i antall årsverk. Den eksternfinansierte 
virksomheten finansierer 19 flere årsverk nå enn i starten av 2013. 


Tabell 15: K2 - antall årsverk i grunnbevilgningen 2013-2016 


 


Tabell 16: K2 - antall eksternt finansierte årsverk 2013-2016 


 


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 96 721       42 212       45 079       2 867         6,8 % 40 536 11 %
 Utstyr og varekjøp 1 850         1 300         4 324         -3 024        -232,6 % 323 1239 %
 Lønn 84 890        37 785        36 781        1 004         2,7 % 38 272 -4 %
 Andre driftskostn 16 631        5 044         5 404         -360           -7,1 % 3 902 38 %
 Internhandel -4 468        1 400         3 195         -1 794        -128,1 % 231 1283 %
 Sum kostn 98 903       45 529       49 704       -4 175        -9,2 % 42 728       16 %
 Driftsresultat -2 182        -3 317        -4 625        -1 308        0               -2 192        111 %
 Overføringer fra året før 6 682         6 682         6 682         -             0 % 1 903 251 %
 Resultat 4 500         3 365         2 057         -1 308        -0               -289           -8               


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 0 0 -249 -249 18 -267
NFR - bidragsaktivitet* 27 000 10 984 7 154 -3 830 13 564 -6 410        
EU - bidragsaktivitet 9 000 4 513 2 521 -1 992 2 672 -151           
Annen bidragsaktivitet 43 500 17 496 17 353 -143 20 650 -3 297        
Sum BOA 79 500 32 993 26 779 -6 214 36 904 -10 125


 Grunnbevilgning   Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 0,9             
Førsteamanuensis 6,3             5,5             3,2             4,2             5,2           
Førsteamanuensis II 2,4             2,4             2,4             2,4             2,4           
Postdoktor 2,0             2,0             1,0             1,0             1,0           
Professor 40,5           40,7           39,1           36,9           36,1         
Professor II 4,8             4,8             5,1             5,4             5,4           
Stipendiat 2,0             1,0             
Universitetslektor 1,8             1,8             1,6             2,9             2,7           
Sum Vitenskapelige 60,7           57,2           53,4           52,8           52,8         


Administrative 14,5           12,6           14,0           12,5           11,5         
Tekniske 36,4           36,2           39,7           36,3           38,7         
Sum teknisk/administrative 50,9           48,8           53,7           48,8           50,2         
Sum årsverk 111,6         106,0         107,1         101,6         103,0        


 Eksterne   Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 16,4           18,9           27,3           26,1           23,5         
Førsteamanuensis 0,7             0,7             0,2             0,3             0,3          
Førsteamanuensis II 1,0             1,6             1,8             1,8             1,8          
Postdoktor 6,5             12,5           15,0           17,5           17,5         
Professor 0,5             0,7             0,5             0,5          
Professor II 1,0             1,0             1,2             1,2             1,0          
Stipendiat 11,0           13,0           14,0           14,0           14,8         
Universitetslektor 0,2             
Vitenskapelig assistent 0,3             
Sum Vitenskapelige 37,6           48,4           59,5           61,4           59,4        


Administrative 1,5             1,0             1,0             0,9             0,9          
Tekniske 13,8           12,1           12,3           12,0           11,6         
Sum teknisk/administrative 15,3           13,1           13,3           12,9           12,5         
Sum årsverk 52,9           61,5           72,8           74,3           71,9         
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 
IGS har hatt utfordringer i grunnbevilgningsøkonomien i et par år. I 2015 hadde instituttet et underskudd i 
annuum på 1,6 millioner kroner som er planlagt nedbetalt etter 2016. Det er budsjettert med en overføring 
til 2017 av øremerkede midler på 1,6 millioner kroner som gir et planlagt nullresultat for instituttet i 
grunnbevilgningen i 2016. I 2016 har instituttet budsjettert stramt og har satt inn tiltak for bedre 
økonomistyring og budsjettbalanse.  


Instituttet ble i mai belastet med merforbruk fra eksterne prosjekter med 1,7 millioner kroner. Sammen 
med noen andre forhold som har belastet instituttets økonomi, har instituttet varslet økt negativ overføring 
i grunnbevilgning annuum til neste år. Det er en tett dialog mellom fakultetsledelsen og instituttet om den 
økonomiske situasjonen. 


Tabell 17: IGS - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


Tabell 18: IGS - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


IGS har økning i alle stillingsgrupper siden 2012 både i grunnbevilgning og BOA. 3 årsverk i 
grunnbevilgningen skyldes nye oppgaver; etter- og videreutdanning og kjernefasiliteter.  
 
Tabell 19: IGS - antall årsverk i grunnbevilgningen 2012-2016 


 


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 66 437       27 149       26 091       -1 058        -3,9 % 25 928 1 %
 Utstyr og varekjøp 160            46              167            -121           -263,0 % 109 53 %
 Lønn 60 273        27 039        27 190        -151           -0,6 % 26 939 1 %
 Andre driftskostn 11 007        3 651         2 962         690            18,9 % 4 020 -26 %
 Internhandel -4 843        -2 741        3 888         -6 629        241,8 % -1 847 -311 %
 Sum kostn 66 597       27 995       34 207       -6 212        -22,2 % 29 221       17 %
 Driftsresultat -160           -846           -8 116        -7 270        9               -3 293        146 %
 Overføringer fra året før 160            160            160            -             0 % -1 026 -116 %
 Resultat -             -686           -7 956        -7 270        1060 % -4 319        1                


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 2 795 1 284 2 293 1 009 2 450 -157
NFR - bidragsaktivitet* 39 011 16 437 8 804 -7 633 12 097 -3 293        
EU - bidragsaktivitet 1 260 393 599 206 451 148            
Annen bidragsaktivitet 16 609 7 460 6 216 -1 244 7 812 -1 596        
Sum BOA 59 675 25 574 17 912 -7 662 22 810 -4 898


 Grunnbevilgning   Februar 
2012 


  Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 1,6             1,0             
Førsteamanuensis 7,6             8,6             8,1             9,9             10,0           9,8           
Førsteamanuensis II 0,6             0,8             1,0             1,4             1,2             1,2           
Professor 31,9           32,2           34,1           33,7           31,7           32,7         
Professor II 1,4             2,2             2,0             1,7             1,8             1,8           
Stipendiat 1,0             1,0             
Universitetslektor 0,4             1,7             1,3             1,3             0,9             0,9           
Sum Vitenskapelige 41,9           45,5           49,1           49,0           46,6           46,4         


Administrative 15,5           14,0           16,3           15,9           16,9           17,9         
Tekniske 1,0             1,8             1,8             2,8             3,7             3,7           
Sum teknisk/administrative 16,5           15,8           18,1           18,6           20,6           21,6         
Sum årsverk 58,4           61,3           67,2           67,6           67,2           68,0         
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Tabell 20: IGS - antall eksternt finansierte årsverk 2012-2015 


 


Rekrutteringsstillinger 
Tabellen nedenfor viser regnskapet for rekrutteringsstillinger per mai med unntak av driftsmidler som 
regnskapsføres på instituttene. Inntekter og kostnader er som budsjettert med unntak av lønn. Lavere lønn 
skyldes to forhold;  
1) Lønnsbudsjettet fordelt jevnt over året mens det pr nå er færre årsverk enn det vil være til høsten.   
2) Lønnsoppgjøret er budsjettert inn fra mai, men økningen regnskapsføres først til høsten. 
 
Tabell 21: Rekrutteringsstillinger - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


Utviklingen i antall rekrutteringsårsverk vises i samletabell for alle fellesfunksjoner ved fakultetet senere i 
saken. 


Fakultetsadministrasjon 
I fakultetsadministrasjonen er kostnadene lavere enn budsjett på grunn av svært stram økonomistyring. En 
del stillinger i bemanningsplanen er ikke besatt og driftskostnadene er redusert der det har vært mulig. Til 
høsten vil det tilsettes i to stillinger som nå har vært vakante. 


Tabell 22: Fakultets administrasjonen - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


Utviklingen i stillinger vises i samletabell for alle fellesfunksjoner ved fakultetet senere i saken. 


 Eksterne   Februar 
2012 


  Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 6,5             8,2             9,2             10,4           13,1           15,3         
Førsteamanuensis 0,5             0,5             0,6             0,6          
Førsteamanuensis II 0,2             0,2             0,4             0,4             0,6             0,6          
Postdoktor 3,8             3,3             4,8             7,0             7,3             6,3          
Professor 0,7             0,5             0,5             0,2             0,2             0,2          
Professor II 1,8             1,5             0,9             1,0             1,0             1,0          
Stipendiat 11,3           10,5           10,5           12,5           9,5             11,5         
Universitetslektor 0,4             
Vitenskapelig assistent 3,0             2,5             2,5             1,0             0,4             0,2          
Sum Vitenskapelige 27,6           26,7           29,3           33,0           32,7           35,7        


Administrative 1,5             3,2             4,6             5,8             4,8             5,3          
Tekniske 3,2             3,0             2,8             2,8             3,1             2,3          
Sum teknisk/administrative 4,7             6,2             7,4             8,5             7,9             7,6          
Sum årsverk 32,3           32,8           36,7           41,5           40,6           43,3         


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Regnskap 


hittil i fjor
  Endring 


siste år  
 Inntekter 115 265     48 990       49 081       91             46 936 2 145         
 Utstyr og varekjøp                                                                                         -                              0               -  
 Lønn 81 918        36 945        35 584        1 361         38 644 -3 060        
 Andre driftskostn 88              38              23              15              42 -19             
 Internhandel 33 292        13 980        13 780        200            7 092 6 688         
 Sum kostn 115 298     50 963       49 388       1 575         45 778       3 610         
 Driftsresultat -33            -1 973        -308           1 665         1 158         -1 466        


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik   Regnskap 


hittil i fjor 
 Endring 
siste år 


 Inntekter 31 148       13 240       13 242       2               13 240       2
 Utstyr og varekjøp                                                                 -                        18              -18
 Lønn 29 557        12 825        12 463        362            13 051        -588
 Andre driftskostn 1 148         415            264            150            358            -94
 Internhandel 443                                  -5               5                1                -6
 Sum kostn 31 148       13 240       12 722       518            13 428       -706           
 Driftsresultat                      1               520            519            -188           708            
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Fellesavsetninger ved fakultetet 
I tillegg til instituttene og de andre områdene som er beskrevet ovenfor, består fakultetets økonomi av REK 
Vest, husleie, øremerkede investeringsmidler og satsningsområder. Det er også noe eksternfinansiert 
aktivitet knyttet til forskerlinjen og gaveforsterkningsmidler. Den økonomiske statusen for disse områdene 
er vist i tabellene nedenfor. 


Tabell 23: Resten av fakultetet - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr) 


 


 


Tabellen nedenfor viser utviklingen i årsverk knyttet til fakultetets fellessatsinger og 
fakultetsadministrasjon. Variasjonene skyldes i hovedsak svingninger i rekrutteringsstillinger i perioden. 
Ved omorganiseringen (2012) var der en del vakante administrative stillinger (blant annet 
forskningsrådgivere) som gjør at administrativ bemanning har økt noe i perioden. 


 
Tabell 24: Fakultets administrasjon og felles satsingsområder - antall årsverk i grunnbevilgningen 2012-2016 


 
 
 
 
15.06.2016 Beathe Bjørneberg 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil i år  Regn hittil i år  Avvik Regnskap hittil 
i fjor


 Endring siste 
år 


Inntekter 78 239             40 172             40 176             4                     49 658 -9 482             
Utstyr og varekjøp 3 412               56                   80                   -24                  0 80                   
Lønn 10 040             3 645               2 664               980                  1 627 1 037               
Andre driftskostn 21 122             5 737               4 407               1 330               7 474 -3 067              
Internhandel 41 873             18 403             20 087             -1 684              24 646 -4 559              
Sum kostn 76 447             27 841             27 239             602                 33 747             -6 508             
Driftsresultat 1 792              12 331             12 938             606                 15 911             -2 973             


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil i 
år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 5 0 0 0 0 0
NFR - bidragsaktivitet* 3 312 1 997 1 748 -249 1 998 -250           
EU - bidragsaktivitet 336 0 0 0 0 -             
Annen bidragsaktivitet 84 650 339 -311 1 349 -1 010        
Sum BOA 3 736 2 647 2 088 -560 3 347 -1 260


 Grunnbevilgning   Februar 
2012 


  Februar 
2013 


  Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  April 
2016 


Vitenskapelige stillinger
Dekan 1,0             1,0             1,0             1,0             1,0             1,0           
Forsker 0,7           
Førsteamanuensis 0,4             0,6             0,6           
Førsteamanuensis II 0,2             
Postdoktor 26,1           40,6           39,2           38,2           30,0           27,6         
Professor 0,4             0,4             0,2             0,9             0,9           
Professor II 0,2             0,4             0,4             0,5             0,3           
Stipendiat 120,2         130,8         123,4         113,8         109,5         108,6        
Universitetslektor 0,4             
Sum Vitenskapelige 147,7         174,1         164,0         153,6         142,5         139,7       


Administrative 38,4           40,5           45,1           45,0           41,7           43,7         
Tekniske 3,5             4,4             3,6             3,6             1,6             1,6           
Sum teknisk/administrative 41,9           44,9           48,7           48,6           43,3           45,3         
Sum årsverk 189,6         219,0         212,7         202,2         185,8         185,0        





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Økonomirapport MOF mai 2016

		Vedlegg 2 - Økonomistatus for enhetene ved MOF

		Institutt for biomedisin (IBM)

		Institutt for klinisk odontologi (IKO)

		Klinisk institutt 1 (K1)

		Klinisk institutt 2 (K2)

		Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

		Rekrutteringsstillinger

		Fakultetsadministrasjon

		Fellesavsetninger ved fakultetet
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Resultater utdanning, forskning og forskerutdanning 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 19/16: Utdanningsmeldingen 2015 
b) Fakultetsstyresak 20/16: Forskingsmelding 2015 
c) Fakultetsstyresak 21/16: Forskerutdanningsmeldingen 2015 
d) Fakultetsstyresak 22/16: Årsmelding forskerlinjen 2015 
e) Vedlegg: Notat – Utdanningsaktivitet - Resultater 2015 
f) Vedlegg: Notat – Forskningsaktivitet - Resultater 2015 
g) Link: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016:  


https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-
2016/id2498657/  


h) Link: Forskningsbarometeret 2016: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/forskningsbarometeret/id
635788/  


 


Hva saken gjelder 
I denne saken gis en kort oversikt over viktige resultatparametere for utdanning og forskning 
som legges til grunn ved strategisk planlegging og veivalg ved fakultetet. 


Kunnskapsdepartementet har nylig offentliggjort sin årlige tilstandsrapport for høyere 
utdanning og forskningsbarometeret som gir mye nyttig informasjon om utviklingen i 
sektoren.  


 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
 
Generelt leverer fakultetet godt på en rekke områder innen utdanning og forskning. Vi har 
flere studenter og bedre forskningsresultater enn tidligere år. Dette vil også gi seg utslag i 
mer handlingsrom i neste års budsjett. 
 
Utdanning 
Fakultetet tar opp studenter til 298 grunnstudieplasser hvert år. Søknaden til studiene er 
jevnt over god og fakultetets samlede gjennomføringsandel (studiepoeng) på 95 % i 2015, 
var høyeste ved UiB. 


Fakultetet har hatt en positiv utvikling i studiepoeng de senere årene og det er god vekst 
med 60 flere årsenheter fra 2014 til 2015.  


I 2015 ble det fullført 290 grader ved fakultetet som er en nedgang fra 346 i 2014. Antall 
grader varierer noe mellom år. 


 



https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2016/id2498657/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2016/id2498657/

https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/forskningsbarometeret/id635788/

https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/forskningsbarometeret/id635788/





 
 
Forskning 
Antall publikasjoner har økt noe de siste årene, og i 2015 utgikk 1273 publikasjoner fra 
fakultetet. Nivå 2-publiseringen er imidlertid nokså uendret, noe som innebærer at andelen 
nivå 2-publisering går noe ned. Fakultetet har en dobling i antall publikasjonspoeng fra 2014 
til 2015 som skyldes ny utregningsmåte, men fakultetets andel av UiBs publikasjonspoeng 
ville vært uendret med tidligere beregningsmodell.  
 
I 2015 ble det avlagt 98 doktorgrader ved fakultetet som er opp 23 grader fra 2014. I 2015 
utgjorde våre doktorgrader 40 % av det totale antallet avlagte doktorgrader ved UiB. 97 
kandidater ble tatt opp i ph.d.-programmet i 2015 som er på nivå med tidligere år. 
 
I vedlagte notat er utviklingen av viktige nøkkeltall knyttet til forskning og utdanning omtalt. 
Disse gir noen viktige indikasjoner på utviklingen ved fakultetet.  
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret tar orientering om nøkkeltall for utdanning og forskning til etterretning.  


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektor 


  


 
  Ørjan Hauge 


Seksjonsleder 
 
VEDLEGG:  


1) Vedlegg: Notat - Utdanningsaktivitet - Resultater 2015/EIDA 
2) Vedlegg: Notat – Forskningsaktivitet - Resultater 2015/TOOL 
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Utdanningsaktivitet – resultater 2015 
Notatet gir en kort oversikt over nøkkeltall for utdanningsområdet ved fakultetet i 2015. Høsten 2015 
hadde fakultetet 1943 registrerte studenter og 541 faglige årsverk, noe som gir et forholdstall på 3,6 
studenter pr. faglige årsverk.1 


Studieplasser og opptak til grunnstudier 
Vi hadde 298 studieplasser til fakultetets grunnstudier i 2015. Til det nasjonale opptaket i 2016 er det 
lyst ut 5 ekstra plasser under profesjonsstudiet i medisin, noe som bringer totalen opp til 303 for 
neste rapporteringsår.  


  2011 20122 2013 2014 2015 
MOF 288 298 298 298 298 
Totalt UiB 3960 4000 3930 3860 3826 
MOF andel av UiB 7,3 % 7,5 % 7,6 % 7,7 % 7,7 % 


Tabell 1 – Studieplasser under Samordna opptak 


Vi tar opp flere studenter enn opptaksrammen skulle tilsi for å motvirke effekten av frafall gjennom 
hele studiet. Målsetningen vår er å ha likt antall studenter som opptaksramme om lag halvveis i 
studiene.  


For alle våre grunnstudier, med unntak av Bachelorprogram i human ernæring, opererer 
myndighetene med måltall for antall ferdige kandidater med autorisasjon. Måltallet ligger forholdsvis 
nært til opptaksrammen, og overbooking har derfor vist seg nødvendig.  


Måltallene ble innført i 2014, og ble satt til gjennomsnittlig kandidatproduksjon for den enkelte 
utdanning i årene 2009-2012. Nye studieplasser føyes på med et forhold på 1:0,8 mot ferdige 
kandidater. Vi ser blant annet at fakultetet forventes å uteksaminere 25 farmasøyter i året, mot 24 
studieplasser.3 


 


 


 


 


                                                           
1 Dette er det klart laveste forholdstallet på UiB og skyldes at vårt fakultet i stor grad driver profesjonsstudier 
med intensive løp og mer oppdelt undervisning i mindre grupper etc. Dette er dermed ikke dette noe godt mål 
på arbeidsbelastning i seg selv. 
2 Det ble i 2012 lyst ut 10 nye plasser på Medisinstudiet 
3 Skyldes antakelig at den nå nedlagte provisorutdanningen for reseptarer nå er nedlagt også var med i 
beregningsgrunnlaget. Tallet er likevel høyt. 
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Studie- 
plasser 


Søkere 
totalt 


Opptatte4 
studenter 


Poenggrense 
førstegangs-
vitnemål 


Poenggrense 
ordinær 
kvote 


 
 
Måltall ferdige  
Kandidater 
2015 


Medisin 160 2685 166 58,2 66,5 156 


Odontologi 48 1036 55 55,3 64,1 45 


Human ernæring 34 563 33 50,3 54,8 - 


Tannpleie 32 799 28 40,3 43,7 30 


Farmasi 24 651 30 50,6 54,8 25 


Totalt 298 5734 312      
 
Tabell 2 - Søker- og opptaksdata grunnstudier 2015 


Opptaket for 2015 har små variasjoner i forhold til 2014, med unntak av medisinstudiet som tok opp 
166 studenter i 2015 mot 184 i 2014. Opptaket i 2014 var forholdsvis stort sammenlignet med 
tidligere år, mens vi tok opp henholdsvis 170 og 179 studenter i 2013 og 2011.  


Hovedsakelig skjer frafall fra våre studier etter fullført første semester. Det vil derfor være 
interessant å følge opp antall aktive studenter på kull 14 og 15 i medisin høsten 2016 for å se 
hvordan et stort og et mindre opptak har slått ut, særlig ettersom disse to kullene følger ulike 
studieplaner. 


Antall søkere har gått noe ned for medisin og odontologi sammenlignet med 2014, mens vi ser en 
økning for ernæring, tannpleie og farmasi. Særlig for ernæring og tannpleie er det en gledelig sterk 
økning på henholdsvis 22 % og 16 %.  


Vi ser en økning i poenggrensen for førstegangsvitnemål på alle våre studier, med unntak av 
odontologi. Den største økningen er på medisinstudiet, der grensen øker med 0,8 poeng fra 2014, 
noe som kan forklares med at vi tok opp færre studenter. 


Studiepoengproduksjon 
Tabell 3 viser studiepoengproduksjonen for de ulike studieprogrammene ved MOF for 2015. Tallene 
er presentert i antall årsenheter. Én årsenhet tilsvarer en produksjon på 60 friske studiepoeng. 
Produksjonen rapporteres for det studieprogrammet studenten har aktiv studierett på. Eksempelvis, 
om en medisinstudent og en odontologistudent begge avlegger eksamen i emnet MEDOD1, vil deres 
poeng tilskrives deres respektive program i denne tabellen. 


                                                           
4 Med «opptatte» studenter menes studenter som har takket ja til opptak, registrert seg og betalt 
semesteravgift 
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Tabell 3 - Studiepoengproduksjon5  


Studiepoengene gir grunnlag for utdanningskomponenten av finansieringssystemet for universiteter 
og høyskoler. Dersom en institusjon øker eller reduserer faktisk avlagte studiepoeng, økes eller 
reduseres institusjonens resultatbaserte uttelling tilsvarende, målt i en sats for budsjettuttelling per 
60-studiepoengsenhet (årsenhet) for ulike finansieringskategorier.  


Tabell 3 viser hvilke finansieringskategorier våre studieprogram befinner seg under, og tabell 4 
hvilken uttelling årsenhetene gir (etter gjeldende satser). Kategori A gir for 2015 høyest uttelling med 
145 000 kroner mens kategori F gir lavest uttelling med 36 000 kroner. 


 


Tabell 4 – Finansieringskategorier 2015 


Vi kan av tabell 3 se at fakultetet samlet sett har hatt en positiv utvikling i studiepoeng de senere 
årene, med en økning på i overkant av 60 årsenheter fra 2014 til 2015. I absolutte tall vil 
størsteparten av denne utviklingen tilskrives medisinstudiet, og kan muligens delvis forklares med 
det tidligere nevnte store opptaket i 2014. Men vi ser også at, justert for størrelsen på programmene, 


                                                           
5 Noen små EVU-kurs, samt andre kurs med minimal aktivitet er tatt ut av tabellen for å gi et forenklet bilde. 
Fakultetets totalsum vil dermed være noe høyere enn summen av de enkelte programmene i tabellen. 


2013 2014 2015 Kategori
Bachelorprogram i human ernæring 70,5 58,38 60,05 F
Bachelorprogram i tannpleie 59,58 63,5 60,42 D
Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi 24,67 20,66 25,5 D
Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet 28,37 35,75 40,8 A
Integrert mastergrad i odontologi 195,35 203,87 223,42 A
Integrert masterprogram i farmasi 86,37 100,55 106,37 B
Internasjonale programmer og avtaler 10,2 18,86 34,16 F
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) 19,5 33,25 17,42 C
Master s programme in Oral Sciences 4,65 5,95 5,97 C
Masterprogram i biomedisin (tidl. medisinsk biologi) 45,53 39,37 35,7 C
Masterprogram i ernæring - Human ernæring 18,2 19,32 14,35 D
Masterprogram i farmasi for reseptarer 7,2 4,83 1 C
Masterprogram i helsefag - Fysioterapivitenskap 12,92 13,08 12,25 D
Masterprogram i helsefag - Genetisk veiledning 5,03 10,33 4 D
Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør 6,27 5,23 3,15 D
Masterprogram i helsefag - Sykepleievitenskap 13,12 12,33 9,02 D
Masterprogram i helsevitenskap 5,25 D
Masterprogram i internasjonal helse 15,23 19,32 18,23 D
Masterprogram i klinisk ernæring 21,17 27,18 19,62 C
Medisinstudiet 853,43 876,08 927,2 A
Spes. utdanning i odontologi 22,62 20,3 29,3 IS
Årsstudium, Det medisinsk-odontologiske fakultet 18,15 5,85 4,08 F
Sum 1 547,47 1 599,61 1 662,43


Finansierings 
kategori 


Beløp 
2015 


A 145 000 
B 111 000 
C   73 000 
D   53 000 
E   44 000 
F   36 000 
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odontologi bidrar med en minst like stor andel, ca. 20 årsenheter. Odontologi hadde også i 2014 et 
noe større opptak enn i 2013.  


Utviklingen beskrevet her slår økonomisk heldig ut for fakultetet, da både medisin- og 
odontologistudentene befinner seg i høyeste finansieringskategori. Farmasistudiet har også hatt en 
god utvikling de senere år. 


Manuellterapi og genetisk veiledning (fra 2015 studieretning under masterprogram i helsevitenskap) 
har kun opptak annen hvert år som forklarer de store svingningene på disse programmene. 


Gjennomføringsandel 
Samlet var gjennomføringsprosenten ved fakultetet 94,8 % for 2015. Det er den klart høyeste blant 
alle fakultetene ved UiB. Dette skyldes den høye andelen av profesjonsstudier med intensive 
studieløp og stort innslag av obligatorisk undervisning hvor studentene selv ikke kan endre 
utdanningsplanene sine. 
 
Gjennomføringsprosenten er noe ulik for de ulike programmene. De små programmene er sårbare 
for svingninger på grunn av lite antall studenter og at det ikke er opptak hvert år på alle 
programmene.  


Fullførte grader i 2015 


 


I 2015 ble det fullført 290 grader ved fakultetet, en nedgang fra 346 i 2014. Rundt halvparten av 
reduksjonen kan forklares med at Klinisk master i manuellterapi, som har opptak annethvert år, ikke 
normert skulle uteksaminere noen i 2015. Det samme gjelder genetisk veiledning, selv om 
kandidatene uansett er få, også i «aktive» semestre. Nedgang på farmasistudiet kan delvis forklares 
med at det i 2015 var noen flere kandidater som ble veiledet fra Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet sammenlignet med 2014. Graden rapporteres da for dette fakultetet. 
 
Human og klinisk ernæring har begge gått kraftig tilbake fra 2014, og er mer på nivå med 2013. Det 
er verdt å merke seg en positiv økning ved odontologistudiet, og antall uteksaminerte kandidater 
ligger tett opp mot opptaksrammen.  Det er varslet at uteksaminerte kandidater vil få større 
betydning for finansieringen av norsk høyrere utdanning fremover, men det er enda ikke etablert 
hvordan fordelingen av midler basert på gradsproduksjon vil gjennomføres. 
 


Studieprogram 2013 2014 2015
Bachelorprogram i human ernæring 12 17 17
Bachelorprogram i tannpleie 18 19 21
Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi 6 2 5
Integrert mastergrad i odontologi 37 35 44
Integrert masterprogram i farmasi 11 21 14
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) 3 27 1
Master s programme in Oral Sciences 4 2
Masterprogram i biomedisin (tidl. medisinsk biologi) 18 21 17
Masterprogram i ernæring - Human ernæring 7 14 5
Masterprogram i farmasi for reseptarer 2 5
Masterprogram i helsefag - Fysioterapivitenskap 7 6 7
Masterprogram i helsefag - Genetisk veiledning 1 5 2
Masterprogram i helsefag - Radiograf/Bioingeniør 4 2 1
Masterprogram i helsefag - Sykepleievitenskap 5 5 6
Masterprogram i internasjonal helse 7 9 6
Masterprogram i klinisk ernæring 7 13 8
Medisinstudiet 139 141 134
Sum 286 346 290
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Internasjonalisering 
I 2015 sendte vi totalt 67 studenter til delstudier i utlandet. Dette er imidlertid basert på DBH-data, 
og inkluderer derfor ikke utvekslingsopphold under 3 måneders varighet. Det reelle tallet på 
utreisende studenter vil derfor være høyere. I 2014 var tallet på utreisende studenter 64, men 
fordelingen mellom programtilhørighet og avtaletyper har endret seg. 
 
I 2014 utgjorde farmasistudenter som tok obligatoriske emner ved University of East Anglia en 
forholdsvis stor del av de utreisende. Fra 2015 tilbys disse emnene ved UiB, og slår dermed ikke 
lenger ut på internasjonaliseringsstatistikken. Grunnen til at MOF ligger på noenlunde samme nivå av 
utreisende studenter i 2015 skyldes hovedsakelig større utreiseaktivitet under Erasmus + avtaler, 
særlig knyttet til medisinstudiet. 
 
Fakultetet har en bra økning (over 10%) i antall innreisende studenter, fra 78 i 2014 til 88 i 2015. 
Økningen skyldes flere Erasmus + studenter til ernæring, biomedisin og medisin. Vi ser en kraftig 
reduksjon i TROPED-studenter til Institutt for global helse og samfunnsmedisin i samme periode, men 
dette kan skyldes at en del av disse er på kortere opphold enn tidligere, og dermed ikke kommer med 
i statistikken. 
 
25.05.16 EIDA 
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Forskningsaktivitet - resultater 2015 
I notatet omtales utviklingen på følgende parametere for forskningsaktiviteten;  


- Vitenskapelig publisering 
- Avlagte doktorgrader 


 
I dette notatet er skillet mellom interne og eksterne finansieringskilder ikke vektlagt. 


 


Vitenskapelig publisering 
Antall publikasjoner ved fakultetet har økt jevnt de siste årene og i 2015 ble 1273 publikasjoner 
kreditert MOF. Veksten har i hovedsak kommet i nivå 1-publikasjoner slik at til tross for en liten, men 
jevn vekst i antall nivå 2-publikasjoner, er andelen nivå 2-publikasjoner redusert, fra 25 % i 2009 til 21 
% i 2014, før en liten oppgang til 23 % i 2015 (figur 1). 
 
 
Figur 1 Antall publikasjoner ved MOF (Nivå 1 og 2) 2009-2015  


 
 
 
Når vi bryter tallene ned på instituttnivå, er bildet mer variert (figur 2 og 3). Tidsseriene er her kun 
gjengitt fra 2013, da tallene for tidligere år ikke vil være sammenlignbare på grunn av endring i 
instituttstrukturen. Også for 2013 er det noen feilkilder i dataene, da enkelte publikasjoner fortsatt 
er rapportert på gamle enheter. Dette er særlig tydelig for IGS (en del publikasjoner er fortsatt 
registrert på SIH), men gjelder også til en viss grad de andre instituttene. Fremstillingen tar ikke 
hensyn til dette, og tidsseriene må derfor leses med dette i bakhodet.  
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Figur 2: Antall publikasjoner per institutt  


 
 
 
Figur 3: Nivå 2-publisering per institutt 2013-2015 


 
 
 
 
MOF hadde 43 % av alle publikasjonene ved UiB i 2015, dette er på nivå med MOFs andel i 2014. På 
grunn av den nye modellen for utregning av publikasjonspoeng, gjør fakultetets andel av UiBs 
publikasjonspoeng et sprang fra 20 % i 2014 (gammel modell) til over 26 % i 2015 (ny modell). 
Andelen publikasjonspoeng ville vært uendret fra 2014 til 2015 dersom man ikke hadde endret måte 
å regne publikasjonspoeng på (figur 4).  
 
Den nye modellen hadde som mål å være mer fagnøytral enn den gamle og å gi økt stimulans til 
sampublisering mellom institusjoner nasjonalt og internasjonalt, samtidig som den fortsatt skulle 
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motvirke ønsket om å sette opp flere forfattere på publikasjonen enn det som er rimelig (se 
www.cristin.no for mer informasjon). Denne endringen slår positivt ut for oss fordi våre forskere i 
stor grad sampubliserer med fagfeller utenfor egen institusjon. Dermed dobles fakultetets 
publikasjonspoeng i den nye modellen. Hvordan den nye modellen slår ut økonomisk for UiB og vårt 
fakultet vil først bli klart når statsbudsjettet for 2017 legges fram i oktober 2016.  
 
 
 
Figur 4 Publikasjonspoeng – andel (MOF) av UiB 


 


 


Doktorgrad 
I 2013 ble det avlagt hele 115 doktorgrader ved fakultetet (figur 5). Dette er vårt høyeste antall ph.d.-
grader noensinne. Året etter var det en stor nedgang til 75 doktorgrader, mens det i 2015 økte til 98 
avlagte doktorgrader. Det er naturlig at antall avlagte doktorgrader vil svinge noe de enkelte år, men 
vi antar at antall avlagte doktorgrader i 2012 og 2013 er høyere enn det nivået vi kan forvente 
framover. Dette skyldes i hovedsak at MOF de siste årene har tatt opp noe færre ph.d.-kandidater 
enn man gjorde en periode. Denne trenden ser vi også på UiB som helhet, og noe av årsaken er at 
eksterne finansieringskilder har økt sitt fokus på postdoktorstipend. Opptak i doktorprogrammet 
varierer noe mellom år, men opptaket ved MOF har de siste årene lagt på rundt 100 i året (figur 6). 
Netto gjennomstrømningstid for våre doktorgradskandidater var i 2014 3,4 år. Det er noe kortere 
enn gjennomsnittet for UiB totalt. MOF er det fakultetet på UiB med størst doktorgradsproduksjon 
(figur 7). MOFs resultater er derfor helt avgjørende for UiBs totale resultat. 


Figur 5 Disputaser 2012-2015 
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Figur 6 Opptak ph.d. 2012-2015 
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Figur 7 MOFs andel av alle disputaser ved UiB


 


 


Avlagte doktorgrader gir økonomisk uttelling til universitetene, som videreføres til fakultetene. 
Økningen på 23 doktorgrader fra 2014 til 2015 vil derfor gi fakultetet økt økonomisk handlingsrom. 


Forskerlinjen 
Det er 92 studenter i forskerlinjeprogrammet (15 av disse vil bli uteksaminert i juni 2016) ved 
fakultetet medio mai 2016.  
 
Forskerlinjen er et spesialtilbud for lege- og tannlegestudenter (inntil 10 %) som har interesse for 
forskning og som kan tenke seg å forske parallelt med studiene. Dette vil si at inntil 15 studenter fra 
medisin og 2 fra odontologi kan tas opp årlig. De siste tre årene er mellom 14 og 18 studenter tatt 
opp på forskerlinjen. Alle fakultetets institutter har forskerlinjestudenter. Forskerlinjestudenter gir et 
godt rekrutteringsgrunnlag for doktorgradsprogrammet. I 2015 ble 16 forskerlinjestudenter 
uteksaminert.  
 
Figur 8: Fordeling av forskerlinjestudenter per institutt 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 62/16 


Sak nr.: 2013/13398 
 


 Møte: 22.06.2016 
 


 
 
RULLERING AV STRATEGIPLAN FOR 2017-2018 - DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET  


 
 
Dokumenter i saken 


1. Strategiplan 2015-2016 – Det medisinsk-odontologiske fakultet: 
http://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf 


 
2. Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 – «Hav, liv, samfunn» 


:http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/strategi.pdf 
 
 
Bakgrunn 
Saken gjelder rullering av fakultetets strategiplan de neste to årene, samt 
videreføring av opplegg med handlingsplaner og andre tiltak for strategioppnåelse:  


a) Rullering av strategisk plan 2015-2016 (sak 26/14) 
b) Handlingsplaner 2014-2016 for Det medisinsk-odontologiske fakultet – 


(orientering til styret 17.6.2014, med rapportering til styret om status for 
arbeidet sak 23/16, 16.3.2016). 


 
Fakultetsstyret vedtok 9.april 2014 en videreføring av strategiplanen "Ny kunnskap 
for bedre helse" for 2015-2016. I 2017 skal det tilsettes ny dekan og det skal velges 
nytt fakultetsstyre. Fakultetsledelsen finner det hensiktsmessig å forlenge nåværende 
strategiplan til å gjelde 2017-2018. Dermed vil det nye fakultetsstyret og den nye 
fakultetsledelsen få tid og rom til å utarbeide en ny strategi som er godt forankret i 
hele fakultetet og i samsvar med strategi og handlingsplaner ved UiB.  
 
Universitetet i Bergen vedtok 29. oktober 2015 ny strategi for 2016-2022: «Hav, liv, 
samfunn» og utarbeider nå plan for klyngesatsing, handlingsplaner for infrastruktur, 
kommunikasjon, samfunnsdialog og merkevarebygging, internasjonalisering, 
forskerutdanning, styrking av læringsmiljøet, etter- og videreutdanning, samt foretar 
en gjennomgang for en funksjonell organisering og god rekruttering mv.  
 
Fakultetets vedtatte strategi er fremdeles aktuell og gjeldende, og fakultetsledelsen 
vurderer det slik at strategiplanen og oppdaterte handlingsplaner ville være et godt 
grunnlag for strategisk retning og måloppnåelse for perioden 2017-2018. 
 
Det vil bli en prosess til høsten for oppdatering av handlingsplanene som 
konkretiserer hva som skal gjøres i perioden 2017-2018 for å oppnå målene i 
fakultetets strategi. Handlingsplanene skal forankres ved fakultetet og være samkjørt 



http://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/strategi.pdf





med UiBs strategiplan og handlingsplaner. De oppdaterte handlingsplanene legges 
fram for styret til orientering. 
 
Fakultetsledelsen anbefaler på dette grunnlag at nåværende strategiplan rulleres for 
perioden 2017-2018, uten endringer: 
http://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at fakultetets strategiplan 


videreføres uten endringer for perioden 2017-2018. 
 


2. Oppdaterte handlingsplaner legges fram for styret til orientering høsten 2016. 
 


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


Ørjan Hauge 
Seksjonsleder økonomi 


 
 
 
15. juni 2016, Ørjan Hauge, Inger Hjeldnes Senneseth 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 66/16 


Sak nr.:  2016/3187  Møte: 22.06.2016 


 
 
 
 
UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (30 % - 50 % VIKARIAT) I 
HELSEFAG (FYSIOTERAPIVITENSKAP) VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE 
OG SAMFUNNSMEDISIN 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber i brev av 01.06.2016 om å få lyse ut et 
vikariat som professor/førsteamanuensis (30 % - 50 %) i helsefag (fysioterapivitenskap) fram 
til 30.06.2017 med mulighet til forlengelse. Stillingsprosenten vil variere fra 30 % - 50 % i 
perioden. Vikariatet lyses ut fordi at en professor ved instituttet har fått innvilget 50 % 
permisjon fra sin 100 % faste stilling i tidsrommet 01.01.2016 – 30.06.2017. 
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet fysioterapivitenskap, ber 
instituttet om å få lyse ut stillingen. 
 
Instituttet skriver at det er budsjettmessig dekning for stillingen.  
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat som 


professor/førsteamanuensis (30 % - 50 %) i helsefag (fysioterapivitenskap) fram til 
30.06.2017 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin med mulighet til 
forlengelse. Stillingsprosenten vil variere fra 30 % - 50 % i perioden. 
 


2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin har budsjettmessig 
dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme. 


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


 
 
 
 
02.06.2016 /IVØI  
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Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 


01.06.2016 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 


 







 


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


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


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin 


Telefon  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Jonas Lies vei 79 


Bergen 


Saksbehandler 


Ivar Øiestad 


55582550 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Ber om utlysning av vikariat som professor/førsteamanuensis (30 % 
- 50 %) i helsefag (fysioterapivitenskap) ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin 


 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber om at det lyses ut et vikariat som 


professor/førsteamanuensis (30 % - 50 %) i helsefag (fysioterapivitenskap) fram til 30. juni 


2017 med mulighet for forlengelse. Stillingsprosenten vil variere fra 30 % - 50 % i perioden. 


Vikariatet lyses ut fordi professor Jan Magnus Bjordal har fått innvilget 50 % permisjon fra sin 


100 % faste stilling som professor i tidsrommet 1. januar 2016 - 30. juni 2017.  


 


Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet fysioterapivitenskap, ber 


vi om at stillingen blir lyst ut.  


 


Vi ber om at stillingen blir lyst ut i vanlige utlysningskanaler.  


 


Instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.  


 


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.  


 


 


Med vennlig hilsen 


 


Guri Rørtveit 


instituttleder Siri Smith-Giske 


 administrasjonssjef  


 


Vedlegg 


  


 


Referanse Dato 


2016/3187-IVØI 01.06.2016 


  


 


 







Professor/førsteamanuensis (30 % - 50 % vikariat) i 
helsefag (fysioterapivitskap) ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin 
 
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig eit 


vikariat som professor (30 % - 50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) fram til 30. juni 2017 med 


høve til forlenging. Stillingsprosenten vil variere frå 30 % - 50 % i perioden. Dersom det ikkje 


melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. 


 


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


andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede på denne sida.  


 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte professor Jan M. Bjordal, tlf.: 55 


58 60 37, e-post: Jan.Bjordal@uib.no  


 


 


Kvalifikasjonar 


 søkjarar må ha norsk ph.d.-grad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse 


 det er krav om utdanningsbakgrunn i fysioterapi 


 søkjaren skal initiere og leia forsking, drive forskingsrettleiing, delta i undervisning av 


studentar og eksamensarbeid, og ta på seg administrative oppgåver etter dei til ein 


kvar tid gjeldande reglar 


 


Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


 


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


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


 


Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013), for tida 648 100 - 684 600 kr brutto pr. år 


for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-


62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for tida 507 100 - 535 900 kr brutto pr. år for ei 


fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter 


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


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


 


Vi kan tilby  


 eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med 


fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt  


 faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling 


 god pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)  


 


 


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 


nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 


  


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



mailto:Jan.Bjordal@uib.no

http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere





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


lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde.  


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


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


rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og 


personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.  


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar 


om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på 


søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.  


Søknad  


Slik søkjer du stillinga: 


 


Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 


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


Legg ved: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


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


professor og maks 10 for førsteamanuensis) 


 


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 


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


lagt inn innan fristen. 


 


Søknadsfrist: 







Stillingsomtale 


 
Professor/førsteamanuensis (30 % - 50 % vikariat) i 
helsefag (fysioterapivitskap) ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin 
 
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig eit 


vikariat som professor (30 % - 50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) fram til 30. juni 2017 med 


høve til forlenging. Stillingsprosenten vil variere frå 30 % - 50 % i perioden. Dersom det ikkje 


melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. 


 


Stillinga vil vere knytt til Forskingsgruppa i fysioterapi. Muskelskjelettplagar, laserbehandling 


og ultralydsavbilding er sterke forskingsområder i gruppa. Ein poliklinikk med apparat for 


ultralydsavbilding og lokalisert smertemåling er ei viktig eining i forskingsinfrastrukturen. 


Undervisning og rettleiing er knytt til klinisk mastergradsprogram i manuell terapi og 


masterprogram i helsefag, fysioterapivitskap. Søkjar må kunne bidra med relevant forsking, 


undervisning og rettleiing av masterstudentar og ph.d.-kandidatar på dagleg basis. 


 


Det er krav om utdanningsbakgrunn i fysioterapi. Den som vert tilsett må ha norsk ph.d.-grad 


i relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse. God evne til kommunikasjon og evne og vilje 


til samarbeid vert vektlagt særskilt. 


 


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


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


 


Den som vert tilsett vil òg kunne verte pålagt å delta i instituttet si generelle undervisning på 


lågare grad, og i arbeid på instituttet elles 


 


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


faglege kompetanse kan den som vert tilsett og verte pålagt undervisning, rettleiing og 


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  


 


Universitetet i Bergen understreker at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell vekt ved 


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


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


 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


 oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


 oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  


 mottekne studentprisar  


 eigne pedagogiske publikasjonar  


 eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  


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


så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 
 







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


vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse. 


 


 







Part-time temporary position as professor/associate 
professor of physiotherapy science at Department of 
Global Public Health and Primary Care 
 
A part-time temporary position as professor (30 % - 50 %) of physiotherapy science is vacant 


at the University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care until 30 


June 2017 with the possibility of prolongation. The position might be increased up to a 50 % 


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


appointment to the position of associate professor. 


 


See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 


particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment. 


 


Additional information on the position is obtainable from Professor Jan M. Bjordal, phone: + 


47 55 58 60 37, e-mail: Jan.Bjordal@uib.no  


 


 


Qualifications  


 The applicant must have a relevant Norwegian PhD-degree or corresponding 


qualifications 


 An educational background in physiotherapy is required  


 Emphasis will be put on the ability of the applicant to create a good research 


environment  


Proven willingness and ability to cooperate will be of great importance in the evaluation 


process.  


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


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


appointment. Norwegian courses will be offered. 


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


salary scale, at present NOK 648 100 - 684 600 gross p.a. for a full-time position. For an 


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


on the government salary scale; at present NOK 507 100 - 535 900 gross p.a. for a full-time 


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


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


a higher salary may be considered.  


 


We can offer  


 A good and challenging international working environment in a faculty with an 


academic environment that is in the forefront nationally and internationally 


 Professional challenges with opportunities for personal development and skills 


development 


 A good pension scheme in the Norwegian Public Service Pension Fund 


 Inclusive workplace (IW) 
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For more information regarding what the University of Bergen can offer its employees please 


visit: http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees 


Guidelines  


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


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


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


schemes and retirement age.  


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied. 


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 


possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective 


to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons 


of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds and persons with 


disabilities are therefore encouraged to apply for the position. 


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


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


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


if his/her request is not respected. 


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


time. 


Application 


How to apply for the position: 


 


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


website:  


 


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


activities 


● scanned copies of your certificates 


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


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


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


information on where they have been published 


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


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


professor) 


 


It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 


place special emphasis, is attached in its entirety. 
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The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 


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


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


sure all relevant documentation is present. 


 


 


Closing date for applications:  
 


 


 


 


 


 
 







DESCRIPTION OF POSITION 
 


Part-time temporary position as professor/associate 
professor of physiotherapy science at Department of 
Global Public Health and Primary Care 
 
A part-time temporary position as professor (30 % - 50 %) of physiotherapy science is vacant 


at the University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care until 30 


June 2017 with the possibility of prolongation. The position might be increased up to a 50 % 


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


appointment to the position of associate professor. 


 
The position will be part of the Physiotherapy Research Group. Musculoskeletal complaints, 


low level laser therapy and ultrasonography are strong areas of research in the group. A 


research clinic with ultrasonography devices and advanced measurement equipment for 


localized pain is an important research infrastructure. Teaching and supervision is related to 


clinical master program in manual therapy and master program in Physiotherapy Science. The 


applicant is expected to contribute with relevant research, and teaching and supervision of 


master students and PhD candidates on a daily basis.  


 


An educational background in physiotherapy is required. Special emphasize will be put on 


good communication and collaboration skills.  


 


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


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


appointment.  


 


Reference is made to the University's General Regulations which state that as port of the 


normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 


teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 


outside the organisational unit to which the appointment belongs.  


 


The University of Bergen emphasises that teaching qualifications are to be given extra 


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


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


 


 evidence of completed teaching training  


 evaluation reports of the applicant's teaching  


 overview over scope and level of teaching  


 overview over supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results 


obtained  


 student awards received  


 own teaching publications  


 own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


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


teaching environments 


 







Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 


independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 


of teaching competence. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 67/16 


Sak nr.:  2016/6201  Møte: 22.06.2016 


 
 
 
 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %, VIKARIAT) I MEDISIN (ARBEIDS- 
OG MILJØMEDISIN) VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG 
SAMFUNNSMEDISIN 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber i brev av 31.05.2016 om å få lyse ut et 
vikariat som førsteamanuensis (50 %) i medisin (arbeids- og miljømedisin) fram til 
24.10.2017. Vikariatet lyses ut som følge av at en førsteamanuensis ved instituttet har fått 
innvilget permisjon fra 50 % av sin 100 % faste stilling i perioden 01.04.2016 - 26.10.2017. 
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet arbeids- og 
miljømedisin, ber instituttet om å få lyse ut stillingen. 
 
Instituttet skriver at det er budsjettmessig dekning for stillingen.  
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat som 


førsteamanuensis (50 %) i medisin (arbeids- og miljømedisin) fram til 24.10.2017 ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 
 


2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin har budsjettmessig 
dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme. 


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


 
 
 
 
 
 
07.06.2016 /IVØI  
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Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 


31.05.2016 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 


 







 


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


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


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin 


Telefon  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Jonas Lies vei 79 


Bergen 


Saksbehandler 


Ivar Øiestad 


55582550 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Ber om utlysning av vikariat som førsteamanuensis (50 %) i medisin 
(arbeids- og miljømedisin) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 


 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber om at det lyses ut et vikariat som 


førsteamanuensis (50 %) i medisin (arbeids- og miljømedisin) fram til 24. oktober 2017. 


Vikariatet lyses ut fordi førsteamanuensis Ole Jacob Møllerløkken har fått innvilget 50 % 


permisjon fra sin 100 % faste stilling som førsteamanuensis i perioden 1. april 2016 - 26. 


oktober 2017. 


 


Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet arbeids- og 


miljømedisin, ber vi om at stillingen blir lyst ut.  


 


Vi ber om at stillingen blir lyst ut i vanlige utlysningskanaler.  


 


Instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.  


 


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.  


 


 


Med vennlig hilsen 


 


Guri Rørtveit 


instituttleder Siri Smith-Giske 


 administrasjonssjef  


 


Vedlegg 


 


 


Referanse Dato 


2016/6201-IVØI 31.05.2016 


  


 


 







Førsteamanuensis (50 %, vikariat) i medisin (arbeids- og 
miljømedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig eit 


vikariat som førsteamanuensis (50 %) i medisin (arbeids- og miljømedisin) fram til 24. 


oktober 2017. Arbeidsstad er i Konrad Birkhaugs Hus på Haukeland universitetssjukehus.  


 


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


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


 


Stillinga skal vere knytt til ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet. 


 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte leiar for forskingsgruppa i 


arbeids- og miljømedisin, førsteamanuensis Ole Jacob Møllerløkken, tlf.: 55 58 61 01, e-post: 


Ole.Mollerlokken@uib.no 


 


Kvalifikasjonar 


 søkjarar må ha norsk ph.d.-grad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse 


 den som vert tilsett skal undervise i arbeids- og miljømedisin på medisinstudiet og på 


eit masterstudium i yrkeshygiene 


 det vil verte lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen 


nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt 


 det vil verte lagt vekt på evne til å få fram eigne forskingsmidlar 


 


Den som vert tilsett skal arbeide med forsking og undervisning i ei at dei etablerte 


forskingsgruppene ved instituttet og må kunne dokumentere eiga forsking innanfor 


relevante fagområder. Det er ein føremonn med medisinsk grunnutdanning.  


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


forskingsaktivitet, og frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på 


dokumentert vilje og evne til samarbeid.  


Undervisingsspråket er til vanleg norsk, men nokre kurs vil vere på engelsk. Det vert kravd at 


den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter 


tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 


 


Løn 


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


lønsregulativet til staten ved tilsetjing, for tida 507 100 - 535 900 kr brutto pr. år for ei 


fulltidsstilling, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % 


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


aktuelt å vurdere høgare løn.  


 


Vi kan tilby  


 eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med 


fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt  


 faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling 


 god pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)  
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Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 


nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 


  


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


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


lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde.  


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


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


rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og 


personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.  


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar 


om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på 


søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.  


Søknad  


Slik søkjer du stillinga: 


 


Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 


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


Legg ved: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 for 


førsteamanuensis)  
 


 


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 


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


lagt inn innan fristen. 
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Ein viser elles til «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 


faglige/administrative lederstillinger». 


 


Søknadsfrist: 
 







Stillingsomtale  
Førsteamanuensis (50 %, vikariat) i medisin (arbeids- og 
miljømedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig eit 


vikariat som førsteamanuensis (50 %) i medisin (arbeids- og miljømedisin). Arbeidsstad er i 


Konrad Birkhaugs Hus på Haukeland universitetssjukehus. 


 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-


odontologiske fakultet. Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driv forsking 


og utdanning på eit bredt spekter av fagområder; arbeidsmedisin, miljømedisin, fysioterapi, 


genetisk rettleiing, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sjukepleie, samfunnsfarmasi, 


etikk og allmennmedisin. Instituttet huser også fleire sentre: Internasjonal helse (SIH), alders- 


og sjukeheimsmedisin (SEFAS), tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og eit Senter 


for framifrå forsking; CISMAC. Forskarane ved instituttet er organisert i 16 forskingsgrupper. 


 


Den som vert tilsett skal inngå i forskingsgruppe for Arbeids- og miljømedisin ved instituttet 


og må ha norsk ph.d.-grad  i relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse og fortrinnsvis 


medisinsk embetseksamen, men annen faglig bakgrunn kan også vere relevant for stillinga, 


slik som fysiologi, biologi eller yrkeshygiene. Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av 


forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, og frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare 


vil det verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering 


og rettleiing.  


 


Den som vert tilsett skal delta i undervisninga av medisinske studentar innanfor arbeids- og 


miljømedisin, og rettleie mastergradstudentar og doktorgradskandidatar. Den som vert tilsett 


vil òg verte pålagt å delta i instituttet si generelle undervisning på lågare grad, og i arbeid på 


instituttet elles.  


 


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


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


 


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


faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  


 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell vekt ved 


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


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


 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  


• mottekne studentprisar  


• eigne pedagogiske publikasjonar  


• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  


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


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  
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http://www.uib.no/mofa/

http://www.uib.no/nb/igs/95907/faggrupper-ved-igs

http://www.uib.no/cih

http://www.uib.no/nb/sefas

http://www.uib.no/nb/tveps

http://www.cismac.org/

http://www.uib.no/nb/igs/95805/forskningsgrupper-ved-igs





 


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


vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse. 







Part-time temporary position as Associate Professor of Medicine 
(Occupational and Environmental Medicine) at the Department of 
Global Public Health and Primary Care   
 


A part-time temporary position as associate professor (50 %) is vacant at the University of 


Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care in occupational and 


environmental medicine until 24 October 2017. The place of work is at Konrad Birkhaugs 


Hus, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. 


  


See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 


particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment. 


 


The position will be attached to one of the research group at the department. 


 


Additional information pertaining to the position can be obtained from the leader of Research 


group for occupational and environmental medicine, Associate Professor Ole Jacob 


Møllerløkken, phone: + 47 55 58 61 01 or e-mail: Ole.Mollerlokken@uib.no 


 


Qualifications 


 The applicant must have a Norwegian PhD-degree in a relevant field of study or 


equivalent qualifications 


 The successful applicant will teach occupational and environmental medicine for 


medical students, and in a master programme in occupational hygiene 


 The ability to create a research environment through your own network building 


nationally and abroad will be emphasised   


 The ability to secure research funds will be emphasized 


 


The successful applicant will work within the field of research and teaching in one of the 


established research group at the department, and must be able to document own research in 


the relevant fields. Basic medical education is an advantage for the position.  


Experience in management of research projects, coordination of research activity and 


research- strategic work will be emphasized. Proven willingness and ability to cooperate will 


be of great importance in the evaluation process.  


The teaching language will mostly be Norwegian. However, some of the courses will be given 


in English. The successful applicant must be able to teach in Norwegian or one of the other 


Scandinavian languages within two years of his/her appointment. Norwegian courses will be 


offered. 


 


Salary 


For an associate professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1011/pay framework 


24.3-24.6) on the government salary scale; at present NOK 507 100 - 535 900 gross p.a. for a 


full-time position; following ordinary meriting regulations. A pension contribute of 2 % will 


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


applicants a higher salary may be considered.  


We can offer  
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 A good and challenging international working environment in a faculty with an 


academic environment that is in the forefront nationally and internationally  


 Professional challenges with opportunities for personal development and skills 


development 


 A good pension scheme in the Norwegian Public Service Pension Fund 


 Inclusive workplace (IW) 


 


 


For more information regarding what the University of Bergen can offer its employees please 


visit: http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees 


Guidelines  


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


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


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


schemes and retirement age.  


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied. 


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 


possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective 


to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons 


of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds and persons with 


disabilities are therefore encouraged to apply for the position. 


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


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


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


if his/her request is not respected. 


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


time. 


Application 


How to apply for the position: 


 


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


website:  


 


● CV  


● diplomas 


● certificates 


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


● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published 
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● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 


information on where they have been published 


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


special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor) 


 


It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 


place special emphasis, is attached in its entirety. 


 


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


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


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


sure all relevant documentation is present. 


 


For further information about the recruitment process, click here. 


Closing date for applications: 


 



http://www.uib.no/en/poa/74459/appointment-process





DESCRIPTION OF POSITION 


Part-time temporary position as Associate Professor of Medicine 
(Occupational and Environmental Medicine) at the Department of 
Global Public Health and Primary Care   
 


A part-time temporary position as associate professor (50 %) is vacant at the University of 


Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care in occupational and 


environmental medicine until 24 October 2017. The place of work is at Konrad Birkhaugs 


Hus, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. 


The Department of Global Public Health and Primary Care (IGS) undertakes research and 


research training in a wide spectrum of disciplines including: physiotherapy, occupational 


medicine, epidemiology, social pharmacy, genetic counselling, statistics, nursing, ethics and 


general practice. The Department also hosts several Centres: the Centre for International 


Health (CIH), the Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS), the Centre for 


Inter-professional Work-Place Learning in Primary Care (TVEPS) and a Centre of 


Excellence, the Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC). 


Researchers at IGS are organised in 16 research groups. 


The successful candidate shall be part of the research group for Occupational- and 


environmental medicine and must hold a relevant Norwegian doctorate or corresponding 


qualifications, and preferably a medical background, but also other background may be 


relevant for the position, such as physiology, biology or occupational hygiene. Credits will 


also be given for experience in leading research projects, coordinating research activity and 


strategic research work. Documented will and ability to cooperation both in research, 


coordinating work and guidance will be emphasized.  


 


The successful candidate will be teaching general and basic clinical skills within the fields of 


occupational- and environmental medicine. The successful candidate will also supervise 


Master- and PhD-students at the department and participate in the general teaching as well as 


participate in other tasks at the department.  


 


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


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


appointment.  


 


Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 


normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 


teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 


outside the organisational unit to which the appointment belongs.  


 


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


in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 


qualifications by submitting:  


 


 evidence of completed teaching training  


 evaluation reports of the applicant's teaching  


 overview of scope and level of teaching  


 overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results obtained  


 student awards received  



http://www.uib.no/cih/en

http://www.uib.no/sefas/en

http://www.uib.no/tveps/en

http://www.cismac.org/

http://www.uib.no/en/globpub/research-groups





 own teaching publications  


 own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


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


teaching environments. 


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 


independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 


of teaching competence. 
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