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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk – odontologiske fakultet     


  Styresak: 103/16 


Sak nr.: 16/4966  Møte: 23.11.16 


 
Budsjett 2017 – momenter ved fordeling av budsjettet 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 62/16: Rullering av strategisk plan 2017-2018.  
b) Fakultetsstyret sak 19-20-21/16, møte 16/3-16: utdanning-, forskning-, forskerutdanningsmelding. 
c) Fakultetsstyresak 60/16, møte 22/6-2016: Resultater utdanning og forskning. 
d) Fakultetsstyresak 48/16, møte 18/5-2016: Budsjett og budsjettprosess 2017. 
e) Fakultetsstyresak 80/16: Budsjettforslag 2017. 
f) Fakultetsstyresak 91/16: Budsjett og budsjettprosess for 2017. 
g) Fakultetsstyresak 90/16 og 102/16: Økonomirapport pr sept. og pr okt. 
h) Statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/ og Orientering om forslag til 


statsbudsjett for universiteter og høyskoler: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-
utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/ 


i) Universitetsstyresak 142/16, møte 20/10-2016 om fordeling 2017 ved UiB:  
http://www.uib.no/ledelsen/101544/saksliste-og-dokumenter-til-m%c3%b8te-i-universitetsstyret-20102016 


j) UiBs tildelingsbrev til fakultetet for 2017, vedlagt.  
 


Hva saken gjelder 
I denne saken får styret fremlagt momenter fakultetsledelsen vil legge til grunn i utarbeidelsen av forslag til 
fordeling av budsjett 2017. Saken oppsummerer forhold som fakultetsstyret har diskutert tidligere og forhold 
fakultetsledelsen vil framheve for innretningen av budsjettet. 
 


Bakgrunn 
Fakultetet har en midlertidig resultatvekst i 2017 på vel 19 millioner kroner mens basisrammen utenom 
resultatdelen reduseres. Utfordringen i 2017 er å styrke utdanning, forskning, formidling og innovasjon uten 
at vi har mulighet for vekst i antall fast ansatte. Vi har en rekke faglig prioriterte tiltak som har behov for 
styrking og instituttenes grunnrammer ønskes også prioritert. 
 
I et lengre perspektiv har fakultetet hovedsakelig to muligheter for vekst ved å 1) øke antall studenter og 2) 
få tilslag på flere eksternt finansierte forskningsprosjekt. I lys av dette bør budsjettprioriteringer særlig støtte 
opp om gode tiltak som kan bidra til framtidig vekst. 
 
I hovedsak foreslår fakultetsledelsen at budsjettet fordeles etter samme prinsipper som tidligere. Noen 
forhold presiseres som er viktig ved fordeling av budsjettet både mellom instituttene og internt på det 
enkelte institutt. 
 


Forslag til vedtak:  
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2017 som legges fram 


for styret i neste møte.  
2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.  


 
 
 
Nina Langeland 
Dekan 


Inger Hjeldnes Senneseth  
 Fakultetsdirektør 
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Vedlegg til sak 103/16   


Budsjett 2017 – momenter fordeling budsjettet  
Rammene fra UiB i 2017 
I budsjettet for 2017 som er vedtatt av Universitetsstyret har fakultetet fått et totalt inntektsbudsjett på 
933 540 000 kroner, fordelt på kroner 698 540 000 i grunnbevilgningen og en målsetting for den eksternt 
finansierte virksomheten på kroner 235 000 000. 
 
Tabellen viser tildelte rammer fra Universitetsstyret for 2017. Tabellen viser en nedgang i basisrammen og 
en kraftig økning i resultatmidler som skyldes både realvekst på vel 19 millioner og vel 11 millioner kroner i 
omfordeling fra grunnrammen og pris- og lønnskompensasjon. Antall rekrutteringsstillinger øker også 
budsjettet vårt. Økningen i instituttinntekter er kun en teknisk økning som skyldes feil i tildelingsbrevet fra 
UiB for 2016. 
 
Tabell 1 Fakultetets tildelte budsjettramme i 2017 


 


Langtidsbudsjett – forventninger 
Resultatdelen av fakultetets budsjett øker fra 2017. Dette medfører at fakultetet kan få noe høyere 
resultatsvingninger enn tidligere. Samtidig har vi flere studenter som gjør at vi vil få flere studiepoeng og 
flere avlagte bachelor- og mastergrader enn tidligere. Antall doktorgrader og antall publikasjoner ligger på 
et stabilt nivå, mens den største risikoen for resultatnedgang ligger i den nedgangen vi nå ser på EU- og 
NFR-finansiert forskning. Dette vil medføre en reduksjon i resultatmidler. 


Vi vil ikke få vekst i grunnrammen vår med mindre vi får flere studieplasser eller øker antall eksternt 
finansierte prosjekter. I tillegg har vi gode muligheter for å utnytte ressursene bedre ved å øke 
inndekningen av kostnadene våre når vi søker ekstern finansiering. Får vi bedre inndekning av egne 
kostnader har vi mer ressurser å sette inn for bedre forskning, utdanning, formidling og innovasjon. 


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


Forskning og forskerutdanning 
1. En del av handlingsrommet i 2017 budsjettet ønskes brukt til postdoktorstillinger. 


 
2. Driftsmidlene til stipendiater og postdoktorer økes til kroner 65 000 og 85 000, og øremerkes til bruk 


for stillingen fortsetter som tidligere vedtatt, se kapittel om prinsipper for fordeling. 


3. Ordningen med at instituttene får kroner 15 000 pr stilling av midlene for å dekke kostnader 
videreføres og de resterende midlene disponeres for stillingen. 
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4. Satsene for støtte til postdoktorer som skal ha utenlandsopphold økes til NFR-sats. 


 
5. Fakultetet er tildelt kr 12,2 millioner kroner til vitenskapelig utstyr.  Det er behov for generelle 


utstyrsmidler for å erstatte vitenskapelig utstyr. Fakultetets samlede årlige avskrivinger er på om lag 
24 millioner kroner som viser et stort årlig behov for nyinvesteringer. Det er ønskelig å bruke et 
midlertidig handlingsrom til blant annet å øke investeringer i utstyr. 
 


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


videreføres. 
b. Ordningen med 10 % toppfinansiering av tildelt sum til UiB fra fakultetet til prosjektledere 


med tilslag i National Institute of Health (NIH) videreføres. Tiltaket videreføres for å få flere 
og større prosjekter finansiert av NIH ved fakultetet. 
 


7. Fakultetsledelsen ønsker videreføre opplæringsprogram for postdoktorer og Yngre 
forskningslederprogram.  
 


8. Opplæringsprogram for veiledere i doktorgradsutdanningen videreføres. 
 


9. Arbeidet med felles forskningsserver for sikker håndtering og oppbevaring av forskningsdata ved 
UiB fortsetter, og det er satt av midler over UiBs budsjett. 


Utdanning 
1) Innføring av ny studieplan i medisin startet høsten 2015. Dette er ressurskrevende både for 


undervisere og administrative. For å støtte instituttene i iverksettingen av ny studieplan settes det av 
et ekstra midlertidig årsverk til studieadministrativt arbeid i deler av 2017. 


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


pedagogikk og e-læring og bygges videre i 2017 i tråd med vedtatte planer. 
 


3) Ferdighetssenteret er ferdig høsten 2016 og arbeidet med Universitetsbibliotekets tilgrensende 
areal vil ferdigstilles fram mot sommeren 2017. Dermed vil fakultetet i samarbeid med 
Universitetsbiblioteket få et moderne læringssenter.  
 


Prinsipper for fordeling av budsjett 
 
Handlingsrommet i 2017 er økte resultatmidler med vel 19 millioner kroner. Grunnbudsjettet utenom 
resultatmidler øker ikke ut over allerede tildelte studieplasser, og det er dermed bare rom for å bidra til 
midlertidige tiltak.  


Pris og lønnskompensasjon, Strategikutt og effektiviseringskutt 
Fakultetsledelsen foreslår at budsjettrammene for instituttene og fakultetsadministrasjonen økes med 2% i 
2017 for å kompensere for flere år med manglende pris- og lønnskompensasjon.   
 
Øremerkede utstyrsmidler 
Tildelte øremerkede utstyrsmidler på 12,2 millioner disponeres på følgende måte: 


- Avtale Biobanker – Helse Bergen – 5 millioner kroner – forskuttert betaling i 2016. 
- BUS – resttildeling 2 millioner kroner. 
- Utstyr kjernefasiliteter – 3 millioner kroner eller mer. 
- Generelt utstyr – 3 millioner kroner eller mer. 


 
Det kan også bli aktuelt å øke investeringsrammen med egne midler ut over tildelte øremerkede 
utstyrsmidler dersom budsjettet gir rom for dette. 
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Instituttene tildeles utstyrsmidler og innkjøpsprosessene tar tid slik at det må påregnes overføringer mellom 
år ved innkjøp av større utstyr. Instituttene har frist til ut juli i påfølgende år med å realisere 
utstyrsinvesteringer. Dersom innkjøpene ikke da er gjennomført vil overføring ikke kunne påregnes og 
eventuelt kan dette hensyntas i tildelingen av nye utstyrsmidler. 


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


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


• Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til 15.000 - 150.000 kr. 
• Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret, midlene er ikke overførbare til 


neste år. 
• Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II og 1.am. II. 


 
Rammen vurderes økt på grunn av midlertidig handlingsrom.  


Husleie 
Ved fakultetet belastes alle husleiekostnader sentralt på fakultetet, med unntak for eksternt finansierte 
stillinger som betaler en fast årlig husleie pr årsverk. Praksisen forutsettes videreført i 2017. 
 
Det pågår fortsatt en gjennomgang av areal og disponering av dette ved fakultetet. Dersom 
gjennomgangen konkluderer med forhold som påvirker praksis for husleien pr i dag i 2017, vil 
konsekvensen av dette tas opp med styret før eventuelle endringer gjennomføres. 


Nasjonal TDI-modell, leiested og dekningsbidrag 
Innføring av TDI-modellen i universitetssektoren har som hovedmål å dokumentere direkte og indirekte 
kostnader og dermed kunne søke om støtte til en større del av kostnadene fra eksterne finansieringskilder 
samt vise de totale kostnadene ved forskningsprosjekter. 
 
Modellen er todelt;  
1) beregnet sats indirekte kostnader knyttet til vitenskapelig og tekn/adm.  personell (dekningsbidrag)   
2) kalkyler for direkte kostnader knyttet til forskningsinfrastruktur (leiested).  
 
Både de direkte og indirekte kostnadene blir belastet prosjektene. Den delen som dekkes av den eksterne 
finansieringen, går til instituttet for dekning av kostnader samt mulighet for utvikling av instituttet videre. 
TDI-modellen og leiested gir instituttene mulighet for å dekke sine kostnader bedre og dermed øke 
handlingsrommet. 
 
Ved UiB er det gjort en beregning av hvor store de indirekte kostnadene er for henholdsvis vitenskapelige 
og teknisk-/administrativt ansatte. Hensikten med dette er å kunne dokumentere størrelsen på 
dekningsbidrag som er nødvendig fra den eksterne aktiviteten. For 2017 er dekningsbidraget 435 000 for et 
vitenskapelig årsverk (120.000 for teknisk/administrative årsverk). Av dette betales husleie og fellesbidrag 
på vel 200.000 pr vitenskapelig årsverk (140.000 for teknisk/administrative årsverk), mens resten går til 
dekning av kostnader ved instituttet. Det beregnes fullt dekningsbidrag i alle eksterne prosjekter. Den delen 
som ikke finansieres eksternt, vil være instituttets egeninnsats. 
 
Leiested er en kalkyle for direkte kostnader knyttet til instituttenes generelle laboratorie-fasiliteter. Dette er 
kostnader som i størst mulig grad søkes dekket av ekstern finansiering. Inntekten for bruk av 
laboratoriefasilitetene går til instituttet og brukes til nødvendige oppgraderinger.  
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Frikjøp 
Personer som ansettes med formål å arbeide på eksternt finansierte prosjekter, lønnes direkte fra 
prosjektene, uavhengig av om stillingen er en fast eller midlertidig ansettelse. Fast ansatte i 
grunnbevilgningen kan helt eller delvis frikjøpes til å utføre andre oppgaver på et prosjekt for en 
tidsbegrenset periode. 
 
Frikjøp er når lønnskostnadene til ansatte i grunnbevilgningen helt eller delvis dekkes av annen 
finansiering. Frikjøp er ikke ensbetydende med at den delen av stillingen som er frikjøpt, erstattes. 
 
Frikjøp regnskapsføres minimum hvert kvartal etter UiB’s retningslinjer for frikjøp. 
 
Det er et mål at instituttene søker om og i større grad enn i dag regnskapsfører frikjøp. Formålet er å gi 
flere mulighet for fast stilling og karrierevei, redusere midlertidighet og etablere mer langsiktige rammer for 
forskningen. 


Gaveforsterkningsmidler 
Fakultetet har søkt og mottatt gaveforsterkningsmidler for mange ulike typer prosjekter. Gaveforsterkningen 
skal i følge retningslinjene brukes til langsiktig, grunnleggende forskning, med ny kunnskap som siktemål. 
Det er ikke en forutsetning at midlene brukes direkte i det prosjektet de er gitt med bakgrunn i. 
 
Håndteringen av disse midlene varierer. Gaveforsterkning knyttet til midler fra Kreftforeningen disponeres 
av fakultetet. Noe av midlene fordeles direkte til forskerne, noe har finansiert postdoktorstillinger og noe er 
brukt til å kompensere for manglende dekningsbidrag.  
 
Fakultetsledelsen vil se nærmere på hvordan gaveforsterkningsmidlene kan disponeres. Fakultetsledelsen 
har som hovedprinsipp at instituttene skal ha dekket sine kostnader, 


- Direkte kostnader som brukerbetaling kjernefasiliteter, leiestedskostnader. 
- Dekningsbidrag slik at fellesbidrag til UiB, arealkostnader for fakultetet og kostnader ved instituttet 


dekkes. 
 


Nulldekningsbidragsprosjekter 
Ved fakultetet er det en ordning hvor instituttene får kompensert utgifter til fellesbidrag og husleie for 
eksternt finansierte prosjekter uten dekningsbidrag. Ordningen videreføres i 2017. Det er viktig å søke på 
finansieringskilder som gir dekningsbidrag og fra 2015 ble ordningen endret ved at instituttet selv må dekke 
30 % av disse kostnadene knyttet til stillinger som er utlyst etter 1. januar 2015.  
 
Det vurderes å øke kravet for inndekning fra instituttene til 50% fra budsjettåret 2017. 
 
Fellesbidrag og arealkostnader for stillinger finansiert av Kreftforeningen dekkes av 
gaveforsterkningsmidler og omfattes ikke av 30%-regelen.  
 


Bemanning 
Rekruttering er meget viktig for å sikre langsiktig vekst og over tid vil vi rekruttere i en rekke nye stillinger 
fordi vi har mange avganger i årene framover. Fakultetsledelsen legger til grunn av det ikke er rom for å 
øke antall faste stillinger fra dagens nivå så lenge det ikke er vekst i grunnbudsjettet utenom 
resultatendringer. 
 
I gjenværende dekanperiode i 2017 vil det fortsatt gjennomføres vurdering av nytilsettinger både for faste 
og midlertidig ansatte, samt vikarer finansiert over grunnbevilgningen som må godkjennes av dekan.  
 
I budsjettene utarbeider instituttet oversikt over avganger i årene som kommer. I perioden 2017 – 2022, er 
det til sammen 74 årsverk som går av for aldersgrensen. Dette er 5 færre stillinger enn for tilsvarende seks-
års periode i fjor. Det er i gjennomsnitt vel 12 årsverk (2%) som går av hvert år. Over tid er det dermed rom 
for å tilpasse bemanningen når en også tar med andre avganger og ulike typer permisjoner. 
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Tabell 2 Avganger ved instituttene 2017 - 2022 


 
 
For administrative ansatte har fakultetet en bemanningsplan for de fleste stillingene som følges i 
forbindelse med ansettelser.  
 
 


Videre tidsplan for budsjettprosessen 
 
Videre arbeid med budsjettet følger planen som vist nedenfor. 
 
Tabell 3 Tidsplan budsjettprosess 2017 


 
 
 
16.11.2016 Beathe Bjørneberg og Ørjan Hauge 
 
Vedlegg: UiBs tildelingsbrev for fakultetet i 2017 


Avganger (årsverk) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sum
Vit. hovedstillinger           6,6 10,7        5,5          13,2        3,3          2,0          41,3        
Vit. bistillinger           0,4 0,4          1,0          1,2          1,0          0,4          4,4          
Tekniske stillinger 3,0          3,0          1,9          4,0          5,0          6,5          23,4        
Adminstrative stillinger 1,0          -          1,0          2,0          -          1,0          5,0          
Sum avganger 11,0        14,1        9,4          20,4        9,3          9,9          74,1        


Statsbudsjettet legges fram 06.10.2016
Fakultetsstyret budsjett 2017 - status og statsbudsjett 26.10.2016
Universitetsstyret behandler UiBs budsjett 20.10.2016
Fakultetsstyret behandler momenter til  budsjettfordeling 2017 23.11.2016
Fakultetetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2017 fra UiB november 16
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjett - fordeling 14.12.2016







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsdirektøren 
 


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


Universitetsdirektørens kontor 
Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 


Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 


Besøksadresse 
Christies Gate 18 
Bergen 


Saksbehandler 
Gry Flatabø 
 
 


 


 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 
 
 
 
   
  


 
 


 
Budsjettramme 2017 - Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Universitetsstyret vedtok i sak 142/16 budsjettfordeling for UiB for 2017. Budsjettrammer for 
fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.  


I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger 
for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen 
beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamling og budsjettmøte med 
fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.  


Budsjettet er et vesentlig virkemiddel i gjennomføring av UiB sin strategi, noe budsjettene til 
fakultetet også påvirkes av. I tillegg til at de strategiske målene er førende for budsjettet vil 
også virksomhetsmålene til universitetet og Kunnskapsdepartementets sektormål være 
styrende (for universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og dermed 
budsjetteringen).  


Strategien er konkretisert gjennom fire strategiske mål fra 2016 til 2022:  
- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø, der alle fakultet skal ha fagmiljø i 


verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard innen 2022.  
- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge, med en målsetning at innen 


2022 skal 85 % av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdannelse.  
- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine 


langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.  
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen 


gjennom god formidling og dialog med omverdenen og skal innen 2022 være ledende i 
Norge innen digital formidling.  


God styring og kontroll er en forutsetning for å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt og for å 
nå våre strategimål, og systematisk arbeid med internkontroll vil bidra til målrettet og effektiv 
drift. Vår overordnede vurdering er at UiB har rimelig god styring og kontroll med 
virksomheten, men mer helhetlig systematikk vil styrke arbeidet.  


Referanse Dato 


2016/5203-GRFL 03.11.2016 
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I 2017 vil det derfor arbeides med utvikling av en mer systematisk internkontroll, og det vil i 
den forbindelse bli tatt utgangspunkt i de fire strategiske målene som Styret har vedtatt. I 
tillegg til disse vil følgende områder ha særskilt oppmerksomhet i 2017. 


• Mislighetsrisiko 
• Oppfølging av IKT-sikkerhet 
• Anskaffelsespolicy/oppfølging av handlingsplan 


Økonomiavdelingen vil i begynnelsen av 2017 gi nærmere informasjon om hvordan arbeidet 
med systematisk internkontroll skal innrettes. 


I budsjettfordelingen for 2017 er selve budsjettet for 2017 gjort rede for, samt en 
oppsummering av langtidsbudsjett, i styresak 118/16. Langsiktige tiltak i tråd med strategien 
til UiB er presentert mer konkret enn tidligere. For budsjettåret 2017 vil utstyrsposten justeres 
opp som et ledd i en langsiktig økning. HF og JUS tilføres begge rammestyrking, mens det 
tilføres midler til MN for forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie». Prioritering av den digitale 
satsingen fortsetter i 2017 med en økning i rammen til DigUiB med 2,5 mill. kroner. Midler til 
utvikling av studietilbud videreføres og det samme gjelder incentivordning for EU-prosjekter.  


I løpet av 2016 utarbeidet fakultetene langtidsbudsjetter. Det vil bli utarbeidet et revidert 
langtidsbudsjett basert på ny resultatmodell i løpet av 2017. Frist for levering av teknisk 
langtidsbudsjett er 30. juni med en utvidet versjon sammen med budsjettforslaget for 2018.  


Riisa II-utvalget understreker viktigheten av at styret vurderer fakultetenes opptaksrammer 
og dimensjonerer studieplasser i forhold til ressursrammer og samfunnsbehov. En måte å 
regulere utdanningsvirksomheten ligger i mulighetene for at styret også kan refordele 
studieplasser mellom programmer og fakulteter. Muligheter for slik refordeling vil være ut fra 
strategiske hensyn, samfunnsbehov eller på bakgrunn av at fakulteter ikke fyller sine 
opptaksrammer over tid. I styresak 142/16 legges det til rette for at man fra 2019 kan flytte 
basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare 
høy utnyttelse, der målet er å øke de samlede resultatinntektene til UiB. Kriterier for denne 
omfordelingen vil utvikles frem mot 2019, med utgangspunkt i opptaksrammer foreslått i 
møte i Utdanningsutvalget 09.11.2016 (sak 59/16).  
Tabell 1: opptaksrammer 2017/2018 


 


Generelle kommentarer til budsjettet 2017 
Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2017. Statsbudsjettet kan bli endret 
etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i 
statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av 
effektiviseringskutt.  


Budsjettsalderingen 
KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,8 %. 
Pensjonspremien er nedjustert med 0,8 %, en effekt på om lag 0,6 % på total lønns- og 
priskompensasjon i fakultetene sine budsjetter. På bakgrunn av dette innarbeides det 2,2 % 
lønns- og priskompensasjon i budsjettfordelingen for 2017.  


I budsjettfordelingen for 2016 ble det lagt til grunn 0,5 % effektiviseringskutt, et kutt som også 
var utgangspunkt for rammen for 2017. Dette kuttet økte KD til 0,56 % i statsbudsjettet, en 
sats som blir brukt ut på enhetene i budsjettfordelingen for 2017. Dette blir viderefordelt 


Opptaksramme 
Samordna opptak


Opptaksramme 
toårig master


Samlet 
opptaksramme


HF 1002 255 1257
MN 744 314 1058
MOF 303 110 413
SV 966 270 1236
JUS 380 30 410
PS 535 147 682


3930 1126 5056
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enhetene med 0,56 % for fakultetene, UB og UM og 2,15 % for administrasjonen, IT og EIA. 
For 2017 er omfordelingen til strategiske formål 1,3 % av rammen for fakultetene og 0,65 % 
for UB og UM.  


Rekrutteringsstillinger 
I budsjettfordelingen for 2017 er det refordelt 36 midlertidig tildelte rekrutteringsstillinger. 
Ordningen med midlertidig tildelte rekrutteringsstillinger utvides med ytterligere 15 stillinger 
med effekt fra 01.07.2017 i samsvar med Riisa II-utvalget sin innstilling. Tabell 2 viser 
fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett.  


Tabell 2: rekrutteringsstillinger 


 
Overføringer 
I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret økt fra 2 til 3 %. 
Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2016.   


Resultatbasert uttelling 2017 
I statsbudsjettet for 2017 er det gjort endringer i beregning av resultatbaserte inntekter i 
tillegg til at utdanning og RBO har fått nye navn.  


Åpen budsjettramme 
Det er tilført en indikator for avlagte grader i tillegg til avlagte studiepoeng og antall 
utvekslingsstudenter. Premiering for avlagte grader følger kategoristrukturen til studiepoeng, 
der kandidater i integrerte grader får en sats som er dobbel så høy som «vanlige» 
kandidater. Innføring av den nye indikatoren fører til mindre uttelling per studiepoeng. Det er 
innført differensiering for utvekslingsstudenter der Erasmus+ blir premiert med en høyere 
sats enn andre utvekslingsstudenter. Tabell 3 viser en oversikt over prisene i 2016 og 2017.  


Tabell 3: endring ny modell: utdanning – åpen budsjettramme (75 %) 


Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet fra lukket til åpen budsjettramme med en pris på 
273 750 kroner i 2017 mot 269 250 i 2016.  


 


Kategori Utdanning - åpen budsjettramme Poeng 2016 Poeng 2017 Kandidat Integrert 
kandidat


A Kliniske studium o. a. 112,99 94,99 71,62 143,24
B Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger 86,45 72,37 54,28 108,56
C Realfag, høyere grad 56,87 48,25 36,19 72,37


F


Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag på høyere nivå, 
grunnskolelærerutdanningen, enkelte kostnadskrevende 
helsefag og faglærerutdanning, praktiske mediefag 41,71 35,43 27,14 54,28


E
Lavere grads helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger, 
profesjonsstudiet i jus 34,12 28,65 21,86 43,72


F Teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere nivå 28,06 24,12 18,09 36,19
U Inn- og utreisende studenter/Erasmus + 8 9,94/14,91


Fakultet Øremerket Øremerket Totalt Øremerket Endring Endring Krav
rekrutterings- antall årsverk budsjett årsverk budsjett beløp årsverk stipendiater
stilllinger 2016 2016 2017 2017 80 %
HF 83,8                  67 828                80,9          67 453            -374,5           -2,8          64,7            
MN 178,8                158 669              184,5         168 490           9 821,0         5,7           147,6          
MOF 141,0                125 102              144,3         131 811           6 709,6         3,3           115,5          
SV 58,8                  47 581                58,3          48 558            977,3            -0,5          46,6            
JUR 24,0                  19 437                24,2          20 146            708,5            0,2           19,3            
PS 44,6                  38 407                44,9          39 825            1 418,0         0,3           35,9            
Kunstfakultet 4,0            3 547              3 546,8         4,0           3,2              
UM 8,0                    6 892                  8,0            7 094              201,9            -            6,4              
Andre/UST 5,6                    4 810                  10,7          9 529              4 719,3         5,2           8,6              
Sum 544,5                468 725              559,8         496 453           27 728          15,3         447,9          
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Lukket budsjettramme 
Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet ut av denne posten og inn under åpen 
budsjettramme. Indikator for NFR og EU er videreført, der EU-indikatoren fra 2017 inkluderer 
all EU-aktivitet. Publiseringspoeng er videreført, med ny beregningsmåte. Det er innført ny 
BOA-indikator som omfatter øvrig BOA-aktivitet, med unntak av gaver og gaveforsterkning. 
Tabell 3 viser en oversikt over prisene i 2016 og 2017.  


Tabell 4: endringer i ny modell forskning – lukket budsjettramme (75 %) 
 


 


 
 
 


Likestillingsmidler 
Den samlede potten for likestillingsmidler videreføres på samme nivå som i fjor, jamfør 
tildelingsbrev 2016 (15/5600). Dette gjelder både den sentrale potten og det minimumsnivået 
fakultetet skal sette av til likestillingsarbeid.  


Eksamenskostnader.  
Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 5 viser den fakultetsvise 
fordelingen. Pris per eksamen er oppjustert med LPK 2,2 % og sum per fakultet er beregnet 
på grunnlag av anslag på antall eksamener avviklet i 2016. Det er i budsjettfordelingen lagt til 
grunn at de samlede eksamenskostnadene for fakultetene vil øke med 1 mill. kroner i 2017 
og 1 mill. kroner i 2018 på grunn av høyere kostnader ved innleie av lokaler. Dette er i 2017 
fordelt per fakultet etter fakultetets andel av totale eksamener. 


Tabell 5: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner) 
 
 
 
 
 
 
 
 


Justering husleietilskudd 
Det vil i 2017 bli flyttet 2,5 mill. kroner knyttet til stillinger ut av EIA sitt budsjett og inn i 
administrasjonen. Grunnlaget for husleieberegningen reduseres og gjør husleien rimeligere 
for enhetene. Basis til enhetene reduseres med tilsvarende sum, fordelt etter andel husleie. 
Tabell 6 viser fordelingen per fakultet.  


Tabell 6: fordeling av kutt i husleietilskudd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Fakultet Beløp
HF -198
MN -510
MOF -340
SV -132
JUSS -68
PS -96
UM -76
UB -123


Indikator Pris 2016 Pris 2017
Publiseringspoeng (per poeng) 26 213       19 051       
Inntekter fra EU (per krone) 0,929 1,025
Inntekter fra NFR (per krone) 0,119 0,089
Øvrige BOA-inntekter (per krone) 0,000 0,076


Fakultet Kostnad 2017
HF 1 615
MN 2 999
MO 1 258
SV 1 798
JUS 1 849
PSYK 1 088
SUM 10 607
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Budsjettramme Det medisinsk – odontologiske fakultet 
Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom tre komponenter; 
basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen budsjettramme og lukket budsjettramme. I 
tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet 
utgjøre fakultetets budsjettramme.  


Grunnbevilgningen 
Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2017 sammenlignet med 2016, 
endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien.  
Tabell 7: Budsjettramme grunnbevilgningen Det medisinsk – odontologiske fakultet (i tusen kr) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Basis 
Basis økes med 5,129 mill. kroner med LPK og 3,016 mill. kroner på grunn av videreføring 
av studieplasser. Den er også styrket med 5,88 mill. kroner knyttet til flyttingen av UiB 
Global. Basis reduseres med 6,276 mill. kroner grunnet kutt for å finansiere den nye BOA-
indikatoren og husleietilskudd på 0,34 mill. kroner knyttet til omfordeling fra EIA-budsjettet 
omtalt tidligere. 


Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,3 % og et effektiviseringskutt på 0,56 % 
(henholdsvis 7,18 mill. kroner og 3,065 mill. kroner).  


Samlet effekt er en reduksjon på 2,836 mill. kroner.  


Åpen budsjettramme 
Virkningen av LPK er 3,218 mill. kroner, flytting av doktorgrader utgjør en økning på denne 
posten på 20,639 mill. kroner. Det er en aktivitetsøkning på 10,712 mill. kroner. Den samlede 
økningen er på 34,569 mill. kroner.  


Lukket budsjettramme 
Virkningen av LPK er 1,052 mill. kroner mens flyttingen av doktorgrader utgjør en reduksjon 
på denne posten på 20,639 mill. kroner. Totalt en aktivitetsøkning på 14,983 mill. kroner. 
Den samlede reduksjonen er på 4,604 mill. kroner.  


Rekrutteringsstillinger 
Antall rekrutteringsstillinger er redusert med 13 stillinger med halvårseffekt fra 2016, 8 
stillinger med 1/3-årseffekt fra 2017 og 2 stillinger med helårseffekt 2017. Det er trukket inn 4 
stillinger med halvårseffekt fra 2017 som en del av den omtalte økningen i de midlertidige 
rekrutteringsstillingene. Antall rekrutteringsstillinger er økt med 11 stillinger med halvårseffekt 
til fakultetet fra 2016 og 6 stillinger med 2/3-effekt fra 2016. Det er refordelt 14 stillinger med 
halvårseffekt i 2017. Av rekrutteringsstillingene til fakultetet er 10 øremerket MNT-fag fra KD.  


Inntekter Det medisinsk-odontologiske 
fakultet (tusen kr) Prosjekt Bud 2017 Bud 2016 Endring Endring %
Basis 000000 230 320       233 156        -2 836         -1,2 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme 000000 180 840       146 271        34 569        23,6 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme 000000 43 196         47 800          -4 604         -9,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 131 811       125 102        6 710          5,4 %
Delsum rammebudsjett 586 167       552 329        33 838        6,1 %
Øremerkede midler annet 7xxxxx 31 373         30 671          701             2,3 %
Instituttinntekter 000000 71 000         45 000          26 000        57,8 %
Avskrivningsinntekter 000000 10 000         10 000          -              0,0 %
Sum grunnbevilgning 698 540       638 000        60 540        9,5 %
Bidragsmidler NFR 199995 109 700       128 700        -19 000       -14,8 %
Bidragsmidler EU 639995 13 300         13 800          -500            -3,6 %
Bidragsmidler andre 699995 107 700       108 700        -1 000         -0,9 %
Oppdragsmidler 100005 4 300          2 800            1 500          53,6 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler 235 000       254 000        -19 000       -7,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett 933 540       892 000        41 540        4,7 %
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Avsetningen øker med 2,752 mill. kroner med LPK, økes med 3,044 mill. kroner på grunn av 
stillingsendring og 0,913 på grunn av bedret finansiering av stillingene. Samlet effekt er en 
økning på 6,71 mill. kroner.  


Andre øremerkede midler 
Tabell 8: andre øremerkede midler for Det medisinsk – odontologiske fakultet (i tusen kr) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kommentarer 
- Medisinsk visualisering flyttes på budsjett 2016 fra øremerket tiltak inn i rammen til 


fakultetet 
- ERC – Njølstad utgikk i 2016 
- Nasjonale kjernefasiliteter vil i løpet av de neste 5 årene trappes ned, første del av 


nedtrappingen skjer i 2017 
- Under vitenskapelig utstyr økes rammen med 1,5 mill. kroner i samsvar med 


tildelingsbrev høst 2016, og 0,5 mill. kroner i generell økning. Det ventes at fakultetet 
selv dekker alle investeringer knyttet til samarbeidet med Helse Bergen om Bio-
banken 


- De øvrige tildelingene videreføres med LPK 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt 
mellom bidragsytere som vist i tabell 7. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til 
tabellen under. 
Tabell 9: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr) 


 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


Fakturert inntekt
NFR 109 700
EU 13 300
Andre 107 700
Oppdrag 4 300


235 000


P-nr- Annet øremerket MOF Bud 2016 Bud 2017 Endring Endring-%
700020 Forskningsetisk komite REK III Med.fak 5 554 5 677      122            2,2 %
000000 5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019) 200 204        4                2,2 %
000000 SFF- centre for Cancer Biomarkers 2 130 2 177      47              2,2 %
000000 SFF- centre for Interventin Science 2 200 2 249      48              2,2 %
000000 SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Rese 640 654        14              2,2 %
710017 Medisinsk visualisering 0 -         -             
720009 Vitenskapelig utstyr - MOF 10 000 12 220    2 220          22,2 %
710032 Fremragende miljøer 4 599 4 700      101            2,2 %
700910 ERC - Njølstad 1 100 0            -1 100         -100,0 %
000000 Nasjonale kjernefasiliteter 4 248 3 492      -756           -17,8 %


Sum 30 671 31 373 701 2,3 %
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Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med 
undertegnede.  


Vi ser frem til godt samarbeid med Det medisinsk – odontologiske fakultet i 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør Per Arne Foshaug 
 økonomidirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2017 
Sektormål 
Virksomhetsmål UiB 
Oppsummering toppfinansiering 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 26. oktober 2016 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 
***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A  Dekan Nina Langeland (leder) 
    Professor Trond Riise     
    Professor Thorkild Tylleskär 
 
Gruppe B   Stipendiat Siri F. Kvalheim (t.o.m. sak 99/16) 
    
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Anna Ovedie Ellevset 


Student Åsmund Djuve 
    
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF   
 
 
Meldt forfall:     Professor Gunnar Mellgren (Gruppe A) 


Student Eivind Valestrand (Gruppe D) 
 


***************************************************************************** 
Prodekan    Professor Eyvind Rødahl 
 
Visedekan   Professor Inge Fristad  
 
Visedekan   Professor Roland Jonsson  
 
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Seksjonssjef Gerd Johannessen 
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen 
Controller Beathe Bjørneberg  


    Rådgiver Kristin Walter (f.o.m sak 93/16 t.o.m. sak 94/16) 
Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollskriver) 
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 88/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Utdelt i møtet:  
Sak 98/16:  


- Revidert saksforelegg. 
- Vedlegg: CV fra Kirsti Ytrehus og CV fra Torbjørn Omland 


 
Varsel om inhabilitet: 
Nina Langeland og Eyvind Rødahl meldte seg inhabil i sak 98/16.  
Trond Riise ledet møtet under behandlingen av sak 98/16. 
 
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.  
 


Sak 89/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 07.09.2016, vedl. 


  Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 90/16 Økonomirapport pr. september 2016 


Saksforelegg av 18.10.2016, vedl. (ePhorte 2015/5771)   
  
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. september til orientering. 


 
Sak 91/16 Budsjett og budsjettprosess for 2017 


Saksforelegg av 19.10.2016, vedl. (ePhorte 2015/4966)  
  


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ber om at prinsipper for budsjettfordelingen 2017 legges 


fram i neste fakultetsstyremøte. 
2. Fakultetsstyret tar status for budsjettprosessen 2017 og premissene for 


budsjettfordelingen 2017 så langt til orientering. 
 
Sak 92/16  Fakultetets navn – navneendring 


Saksforelegg av 17.10.2016, vedl. (ePhorte 2010/9664)   
   
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret går inn for endring av fakultetsnavn til: ’Fakultet for medisin 


og helsevitenskap’, og ber om at forslag om navneendring oversendes 
Universitetsstyret. 


2. Engelsk oversettelse foreslås til: Faculty of Medicine and Health Sciences 
 
Sak 93/16 UiBs strategiske satsing "Globale samfunnsutfordringer" - organisering 


ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Saksforelegg av 19.10.2016, vedl. (ePhorte 2016/10941)  
  
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret er positiv til at universitetets strategiske satsing «Globale 


samfunnsutfordringer» overføres til Det medisinsk-odontologiske fakultet 
slik det framgår av vedtak i universitetsstyret. 
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2. Universitetets strategiske satsing «Globale samfunnsutfordringer» 
forankres ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. 


3. Det etableres en strategisk ledergruppe for globale samfunnsutfordringer 
med prodekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som leder slik det 
framkommer av saksforelegget. 


4. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen invitere to studentrepresentanter inn i 
strategisk ledergruppe for globale samfunnsutfordringer 


 
Sak 94/16 Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB for perioden 2016- 


2021, inkludert plan for prosjektorganisasjon 
  Saksforelegg av 17.10.2016, vedl. (ePhorte 2011/10641) 
 
 Medisinstudenter kull 2013 (overgangskull), representert ved fakultetsstyre-


medlemmer Anna Ovedie Ellevset og Åsmund Djuve, vil orientere om 
erfaringer med ny studieplan i fakultetsstyremøte 8. februar 2017. 


 
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret slutter seg til foreliggende prosjektplan for perioden 2016-


2021. 
2. Styret går inn for at dagens styringsgruppe legges ned sommeren 2017, 


ved utløpet av dekanperioden. Nytt dekanat bes ta stilling til eventuell 
videreføring. Videre vedtas at prosjektet opprettholdes fram til sommeren 
2018, med prosjektgruppe og dedikert faglig prosjektleder. 


 
Sak 95/16 Rutiner for tilsetting av eksternt finansierte forskere 


Saksforelegg av 17.10.2016, vedl. (ePhorte 2016/9264)   
 
Vedtak:  
1. Forskere kan tilsettes i faste stillinger på eksterne midler dersom prosjektet 


forventes å vare mer enn to år og dersom det forventes ytterligere midler til 
prosjektet. 


2. Slike tilsettingsforhold skal avsluttes ved oppsigelse dersom inntektene til 
det eksterne prosjektet faller bort.  


 
Sak 96/16 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2016 – i 


fagområdet medisin (urologi) - ved Klinisk institutt 1 - oppnevning 
av komite 
Saksforelegg av 11.10.2016, vedl. (ePhorte 2013/10596) 
 
Vedtak:  
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor 
II Lars Magne Eri (leder), professor II Olav Haugen, og professor Lars Lund 
som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Christian Beisland for 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (urologi). 
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Sak 97/16 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2016 - i 
fagområdet medisin (samfunnsmedisin) - ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin - godkjenning av vurdering fra 
sakkyndig nemnd 
Saksforelegg av 05.10.2016, vedl. (ePhorte 2016/9949) 
 
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 


godkjenner at førsteamanuensis Ingvild Sandøy fyller krava for opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (samfunnsmedisin) i 
samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger, og på bakgrunn av vurdering fra sakkyndig nemnd, og 
tildeler ho tittel og lønn som professor med verknad frå 15.09.2016. 


 
Sak 98/16 Oppnevning av bedømmelseskomité – førsteamanuensis 


(innstegsstilling) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Saksforelegg av 11.10.2016, vedl. (ePhorte 2016/5015)  


 
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne 


følgende personer som sakkyndig komité for å vurdere søkerne til 
stillingen som førsteamanuensis (innstegsstilling) ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet: Professor Kirsti Ytrehus, professor Else Marie 
Pinholt, professor Torbjørn Omland og professor Christian Aalkjær. I tillegg 
oppnevnes professor Kjell-Morten Myhr som administrator for den 
sakkyndige komiteen. 
 


Sak 99/16 Tilsetting - Førsteamanuensis i fysiologi - Institutt for biomedisin - 
unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd 
Saksforelegg av 11.10.2016, vedl. (ePhorte 2015/13112)  


 
Vedtak:  


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


offl. § 13, 1.ledd 
 
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.  
 
 


III   ORIENTERINGSSAKER 
Saksforelegg av 19.10.2016, vedl. (ePhorte 16/103) 


a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 18.08.2016 og 08.09.2016, 
lenker vedl. 


b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 17.10.2016, vedl. 
c) Bruk av professortittel. Brev av 15.09.2016 
d) Presisering av notat - Bekreftelse av modell for styring og ledelse 


ved fakultetet. Brev av 07.10.2016 
e) Resultater fra opptaket høsten 2016 
f) Oversikt over HMS-avvik i perioden 31.08.2016 til 18.10.2016 
g) Årshjul for fakultetsstyret høst 2016, vedl. 
h) Dekanen orienterer 
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• Nina Langeland orienterte om Helsecampus Årstadvollen. Det 
er ingen endringer i framdriftsplan, og prosjektet forløper som 
planlagt. 


• Rapport fra Husebekk-utvalget – orientering i fakultetsstyret 
over nyttår. 


• Roland Jonsson orienterte om fakultetets karrieredag for 
doktorgradskandidater og postdoktorer som var veldig vellykket 
med over 70 deltagere.  


• Eyvind Rødahl orienterte om postdoktorprogram med bl.a. 
studietur til UiBs Brusselkontor og Studentinkubator i 
Studenthuset Gade som lanseres med et informasjonsmøte 10. 
november, kl. 1600 i Stort auditorium. Studentinkubator er tenkt 
som et samarbeid mellom flere studentgrupper ved universitetet 
og Høgskolen i Bergen (HiB). Sentralt i organiseringen er 
Senter for nyskapning ved HiB. Det skal arrangeres 
idekonkurranse, og det vil bli muligheter for deltakelse i 
InnovasjonsCamp Haukeland. 


 
 
IV   EVENTUELT  
  Intet. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.46 
27.10.2016/inghag 





		UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE






 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 


    Delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd og offl. §13, 1.ledd 
Arkivkode:    


Sak nr. 16/103  Møte: 23.11.2016 


 
 
 
 


II  Fullmaktssaker: 
 


A) Tilsettingsråd  
 


B) Dr. grader 
 
 


 
 
 
 


11.11.2016/inghag 







Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 23. november 2016 
 
 
141/16  
Tilsetting utan utlysning - førsteamanuensis (10 % bistilling) i 4 år ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert  
 
2016/7204 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet 
 
 
Sak 177/16  
Tilsetting – postdoktor i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/6427 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
Sak 178/16  
Tilsetjing – stipendiat (100 %) i 3 år ved CCBIO/Klinisk institutt 1 
 
2016/5053 


Vedtak: 
Unntatt offentligheit.  
 
Sak 179/16 (IRWA –)  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, Senter for farmasi - 
eksternt finansiert 
 
2016/10837 


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


midlertidig stilling som postdoktor (100 %) for en periode på tre (3) år ved Klinisk 
institutt 2, Senter for farmasi. Stillingen er knyttet til prosjektet «SonoCure», og er 
finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). 


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


utlysning. 
 
 
Sak 180/16  
Midlertidig endring av stillingsandel og tilsettingsperiode for stipendiat ved Klinisk 
institutt 1. 
 
2013/494 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 







Sak 181/16  
Gradert permisjon fra stilling som postdoktor (50 %) ved Institutt for klinisk  
odontologi. 
 
2016/11007 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 182/16  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2 
 
2011/13429 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 183/16  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20% bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2 
 
2015/10977 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 184/16  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i odontologi i 4 år ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2016/7439 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 185/16  
Tilsetting uten utlysning – forsker (20 %) i 16 måneder ved Institutt for klinisk 
odontologi, eksternt finansiert 
 
2015/4986 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 186/16  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20% bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2 
 
2011/12547 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 







Sak 187/16  
Utlysning – universitetslektor (2 x 50 %) i farmasi (farmakologi) i 2 år ved Klinisk 
institutt 2, Senter for farmasi 
 
2016/3822 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut to 
midlertidige stillinger som universitetslektor (50 %) farmasi (farmakologi) i en periode 
på to (2) år ved Klinisk institutt 2, Senter for farmasi.  
 


2. Det forutsettes at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingene innenfor 
egen budsjettramme. 
 


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


 
 
Sak 188/16  
Tilsetting – forsker (seniorforsker, 10 %) i 20 måneder ved Klinisk institutt 1, SFF 
Centre for cancer biomarkers (CCBIO), eksternt finansiert 
 
2016/7766 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 193/16  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i molekylær nevrobiologi i 3 år ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/5592 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2016 - per 10. november 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 Bjerkreim Anna Therese K1 Halvor Næss Lars Thomassen
8 Bjordal Oddbjørn K1 Roald Omdal Katrine Norheim, Eyvind Rødahl
9 Bjørnstad Ronja IBM Lars Herfindal Stein Ove Døskeland, Jan Didrik Schjøtt


10 Blinkenberg Jesper IGS Steinar Hunskår Øystein Hetlevik
11 Brandser Yngvild Eline IGS Karin Anna Petersen Jeanne Boge, Frode Fadnes Jacobsen, Gudmund Ågotnes
12 Chowdhury Ranadip IGS Tor Arne Strand Sunita Taneja
13 Brekke Lene Kristin K2 Clara G Gjesdahl Bjørg Tilde Svanes Fevang, Andreas Diamantopoulos
14 Cooper Trond Johan K2 Kenneth Dickstein Kjetil Steine
15 Cristea Ileana K1 Cecilie Bredrup Eyvind Rødahl
16 Dowling Tara Helen K2 Emmet Mc Cormack Bjørn Tore Gjertsen, Pascal Francois Gelebart
17 Drengenes Christine K2 Rune Grønseth Tomas Eagan, Harald Wiker, Per Bakke
18 Dullie Luckson Wanda IGS Sturla Gjesdahl Eivind Meland, Joia Mukherjee, Thomas Mildestvedt
19 Dyrstad Sissel Elisabeth IBM Karl Johan Tronstad James Lorens
20 Emberland Knut Erik IGS Guri Rørtveit Knut-Arne Wensaas
21 Erdal Marta K2 Rune Grønseth Tomas Eagan, Ane Johannessen
22 Felde Gunhild IGS Steinar Hunskår Anders Engeland
23 Flønes Irene Hana K1 Tzoulis Charalampos Kristoffer Haugarvoll, Ole-Bjørn Tysnes
24 Fournel Remi IBM Margaret Veruki Espen Hartveit
25 Furu Silje Foldøy IGS Øystein Hetlevik Steinar Hunskår, Tone Morken
26 Fæø Stein Erik IGS Bettina Husebø Oscar Tranvåg
27 Garcia de Jalon Elvira Vinegra K2 Emmet Mc Cormack Bengt Erik Haug
28 Gleditsch Egil Hafstad K2 Torbjørn Jonung Gustav Pedersen, Hans Jørgen Aarstad
29 Grønningsæter Ida Sofie K2 Øystein Bruserud Kimberley Joanne Hatfield, Håkon Reikvam
30 Hagen Kari Britt K1 Ragna Anne Lind Håvard Søiland, Turid Aas
31 Hammenfors Daniel Sten K2 Malin Jonsson Johan Brun
32 Haugse Ragnhild K2 Emmet Mc Cormack Spiros Kotopoulis
33 Haugsgjerd Teresa Risan IGS Grethe S. Tell Ottar Nygård, Grace Egeland, Stein Emil Vollset, Gerhard Sulo
34 Helgeland Espen IKO Annika Rosén Kamal Mustafa, Torbjørn Ø. Pedersen
35 Helgeland Øyvind K2 Pål R. Njølstad Stefan Johansson, Per Magnus
36 Hestetun Kjerstin Elvestad K2 Olav Dahl Mette Pernille Myklebust, Halfdan Sørbye
37 Hjellestad Iren Drange K2 Torbjørn Jonung Eystein S. Husebye, Eirik Søfteland







38 Höök Susanna Myrnerts IGS Thorkild Tylleskär Tobias Alfvén, Mats Blennow, Anna Bergström
39 Jalloh Sarah Larteley K2 Rebecca Cox Brokstad Fan Zhou, Åsne Jul-Larsen
40 Johansen Øystein Haarklau K2 Kurt Hanevik Nina Langeland, Lucy Robertson
41 Kaci Alba K2 Pål R. Njølstad Ingvild Aukrust, Lise Bj. Gundersen
42 Kang Jing IBM James Lorens Oddbjørn Straume
43 Khanevski Andrej Netland K1 Lars Thomassen Nicola Logallo
44 Konstantinova Victoria IKO Anne Nordrehaug Åstrøm Mihaela-Roxana Cimpan, Ileana Marthinussen, Daniela Costea
45 Kråkenes Torbjørn K1 Christian A. Vedeler Manja Schubert
46 Landolt Lea Zoé K1 Hans-Peter Marti James Lorens, Bjørn Egil Vikse
47 Larsen Olav Inge IKO Knut Norvald Leknes Tone Natland Fagerhaug
48 Lereim Ragnhild Reehorst IBM Harald Barsnes Frode Berven, Eystein Oveland
49 Lüdeke Johanna K1 Anders Molven Kelly Velasco Pinto, Ingvild Aukrust
50 Lynds Randi IKO Xieqi Shi Georgios Tsilingaridis
51 Mangu Chacha David IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland, Sayoki Mfinanga
52 Mohamed Nazar Gafar A. K1 Daniela Costea Anne Chr. Johannessen, Ahmed Suleiman
53 Mohamed Nuha Mohamed K1 Daniela Costea Anne Chr. Johannessen
54 Mulabecirovic Anesa K1 Odd Helge Gilja Roald Flesland Havre, Mette Vesterhus
55 Mukunya David IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine, Karen M. Moland, Victoria Nankabirwa
56 Nakling Arne Exner K1 Dag Årsland Halvor Næss, Tormod Fladby, Hogne Sønnesyn
57 Ndolumingu Faustin Kitetele IGS Esperance Kashala-AbotneThorkild Tylleskär, Gilbert Mananga Lelo
58 Nima Dawit Desalegn IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim
59 Nkosi-Gondwe Thandile IGS Bjørn Blomberg Kamija Phiri
60 Nyarubeli Israel Paul IGS Bente E. Moen Magne Bråtveit, Alexander Tungu
61 Nystøyl Dag Ståle IGS Eik Zakariassen Steinar Hunskår
62 Nzwalo Hipolito K1 Nicola Logallo Lars Thomassen, Ana Marreiros
63 Olsen Aarid Liland IGS Liv Inger Strand Liv Helvik Skjærven, Liv Heide Magnussen
64 Panahandeh Pouda IBM Nils Halberg Inge Jonassen
65 Parsa Reza IKO Xieqi Shi Måns Jungner
66 Pedersen Janiche Helen IGS Målfrid Håheim Eline Thornquist
67 Pedersen Line IBM Nils Halberg Anders Molven
68 Pejovic Carl Johan Nicolaus IGS Thorkild Tylleskär Mats Blennow, Hege Langli Ersdal, Tobias Alfven
69 Rakvaag Hilde IGS Reidun L Kjome Gunn Elisabeth Søreide
70 Roro Meselech Assegid IGS Bernt Lindtjørn Wakgari Deressa Amante
71 Rundgren Ida Marie K2 Øystein Bruserud Elisabeth Ersvær, Anita Ryningen
72 Saghaug Christina Skår K2 Kurt Hanevik Nina Langeland 
73 Sakkestad Sunniva Todnem K2 Kurt Hanevik Hans Steinsland, Halvor Sommerfelt
74 Sande Anne Kvie IGS Nils-Halvdan Morken Erik Andreas Torkildsen
75 Selvik Henriette Aurora K1 Halvor Næss Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen
76 Shi Libin K2 Jian Chen Ole Rossvoll







77 Shanbhag Siddarth Vivek IKO Kamal Mustafa Anne Isine Bolstad
78 Sichmanova Zuzana K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
79 Sitali Lungowe IGS Bernt Lindtjørn James Chipeta
80 Skoie Inger Marie K2 Roald Omdal Thomas Ternowitz, Katrine Brække Norheim, Grete Jonsson
81 Skutlaberg Dag Harald K2 Steinar Skrede Harald Wiker, Haima Mylvaganam
82 Sletten Julie K2 Jørg Kessler Susanne Albrechtsen, Torvid Kiserud
83 Slettevoll Steffen Aleksander K2 Rebecca Cox Brokstad Fan Zhou
84 Smajlagic Dinca K2 Stefan Johansson Tetyana Zayats
85 Smeland Hilde Ytre-Hauge IBM Rolf Reed Linda Stuhr, Lars A. Akslen
86 Snibsøer Anne Kristin IGS Birgitte Espehaug Trond Riise, Monica N. Wammen, Birgitte Graverholt
87 Solberg Berit Skretting IBM Kari Klungsøyr Jan Haavik, Anne Halmøy
88 Strøm Marianne Sørlie IGS Dag Moster Mette C Tollånes, Rolv Terje Lie
89 Tangedal Solveig K2 Tomas Eagan Marianne Aanerud, Rune Grønseth
90 Thorsen Inga Strand K2 Lasse Gøransson Inger Hjørdis Bleskestad
91 Tranvåg Eirik Joakim IGS Ole F. Norheim Roger Strand, Lars A. Akslen, Trygve Ottersen
92 Tumuhamye Josephine IGS Victoria Nankabirwa Freddie Bwanga, Halvor Sommerfelt, James Tumwine
93 Varhaug Kristin Nielsen K1 Laurence Bindoff Christian Vedeler
94 Venizelos Andreas K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
95 Vetti Hildegunn Høberg K2 Cathrine Bjorvatn Geir Egil Eide
96 Vik Eline Skirnisdottir IGS Erica Schytt Roy Miodini Nilsen, Dag Moster, Vigdis Aasheim, Rhonda Small
97 Vågane Ann Merethe K1 Rune Bjørneklett Leif Henry Bostad
98 Wesnes Kristin K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise
99 Wåtevik Marie Johanne IGS Francisco Gomez Real Ane Johannessen, Tomas Eagan, Bente Frisk


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 10
K1 20
K2 32
IGS 31
IKO 6
Sum 99











Avholdte disputaser 2016 - per 10. november 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 Aasebø Elise IBM Frode Berven Frode Selheim, Marc Vaudel, Bjørn T. Gjertsen 04.11.2016
3 PHD Ahmed Lavina K1 Lars A. Akslen David Micklem, Hawa Nalgowa 02.11.2016
4 PHD Al-Sharabi Niyaz A.A. IKO Inge Fristad Kamal Mustafa 17.03.2016 x
5 PHD Andersen Jintana Bunpan K1 Nils Erik Gilhus Anders Engeland, Jona Furlund Owe 22.01.2016 x


6 PHD Ask Tove IGS Alice Kvåle
Jan Sture Skouen, Liv Heide Magnussen, 
Målfrid Råheim 22.06.2016 x


7 PHD Awor Phyllis IGS Thorkild Tylleskär Stefan Peterson 09.02.2016 x
8 PHD Ayele Abebe Animut IGS Bernt Lindtjørn Gebre-Michael Gebre-Selassie Teshome 15.01.2016 x


9 PHD Badawy Mona K1 Ove Furnes
Birgitte Espehaug, Kari Indrekvam, 
Leif Havelin 07.10.2016 x


10 PHD Banda Richard IGS Ingvild Sandøy Fanny Janssen, Knut Fylkesnes 23.09.2016 x
11 PHD Basnet Sudha IGS Tor Strand Halvor Sommerfelt, Maria Mathisen 19.04.2016 x
12 PHD Blomquist Per Jesper Fredrik K1 Leif Ivar Havelin Eirik Solheim 12.02.2016 x
13 PHD Bojovic Ognjen IBM Arne Tjølsen Clive Bramham 22.01.2016 x
14 PHD Bruun Trond K2 Steinar Skrede Nina Langeland 07.06.2016 x
15 PHD Carlsen Siri IGS Sverre Sandberg Torild Skrivarhaug, Lasse Gøransson 08.06.2016 x
16 PHD Chaulagain Rajib IKO Päivi Kettunen Keijo Luukko 17.06.2016 x
17 PHD Dangisso Mesay Hailu IGS Bernt Lindtjørn Daniel Gemechu 05.09.2016 x
18 PHD Degerud Eirik Magnus Meek K1 Jutta Dierkes Ottar Nygård, Stefan De Vogel 19.01.2016 x
19 PHD Eger Siw Helen Westby K2 Kristian Sommerfelt Torvid Kiserud, Trond Markestad 04.03.2016 x


20 PHD Eide Leslie Sofia Pareja K2 Tone M. Norekvål
Anette Hylen Ranhoff, Bengt Fridlund, 
Jan Erik Nordrehaug 25.08.2016 x


21 PHD Elabdeen Hager Rahmatalla Zein IKO Anne Isine Bolstad Manal Ibrahim Mustafa Sharfeldin 04.03.2016 x
22 Fevang Silje Katrine Elgen K2 Kristian Sommerfelt Trond Markestad, Mari Hysing 30.09.2016


23 PHD Fjær Sveinung K1 Kjell-Morten Myhr
Arvid Lundervold, Lars Bø, Stig Wergeland
Tina Pavlin 20.06.2016 x


24 PHD Fossbakk Agnete IBM Jan Haavik Stefan Johansson, Tetyana Zayats 07.10.2016 x


25 PHD Førde-Tislevoll Hilde Elise IBM Per Øyvind Enger Linda Sleire, Paal-Henning Pedersen 10.11.2016







26 PHD Gebreyesus Seifu Hagos IGS Bernt Lindtjørn Damien Haile Mariam, Tassew Woldehanna 16.09.2016 x
27 PHD Guthe Hans Jørgen Timm K2 Ansgar Berg Helge Wiig 29.04.2016 x
28 PHD Hartveit Miriam IGS Aslak Aslaksen Kjell Haug, Kris Vanhaechts 22.06.2016 x
29 PHD Heitmann Kristine IGS Lone Holst Hedvig Nordeng 25.05.2016 x
30 PHD Hellesen Richard Alexander K2 Eirik Bratland Eystein Sverre Husebye 04.03.2016 x
31 PHD Husby Jenny Hild K1 Ingfrid Haldorsen Helge Salvesen 05.02.2016 x
32 PHD Irgens-Hansen Kaja IGS Bente Moen Magne Bråtveit 06.05.2016 x
33 PHD Isaksen Kjetil K2 Alf Inge Larsen Peter Scott Munk 29.04.2016 x
34 PHD Jacobsen Kaya Kvarme IBM Jan Haavik Stefan Johansson, Tetyana Zayats 28.10.2016 x
35 PHD Karlsen Henriette Odland K2 Synnøve Lian Johnsen Svein Rasmussen, Torvid Kiserud 21.06.2016 x
36 PHD Kilale Andrew Martin IGS Sven G. Hinderaker Bernhard Ngowi 14.06.2016 x
37 PHD Knutsvik Gøril K1 Lars A. Akslen Ingunn Marie Stefansson 31.10.2016 x
38 PHD Koch Anne Mette K2 Stig Harthug Roy Miodini Nilsen, Rebecca Cox 28.01.2016 x
39 PHD Leirgul Elisabeth IGS Nina Øyen Gottfired Greve, Stein Emil Vollset 24.05.2016 x


40 PHD Lid Torgeir Gilje IGS Eivind Meland
Geir Egil Eide, Kirsti Malterud, Sverre 
Nesvåg 14.06.2016 x


41 PHD Lilleeng Bård Flattun K1 Jan Petter Larsen Espen Dietrichs 12.02.2016 x
42 PHD Liu Hengshuo IBM Donald Gullberg Rolf K. Reed 16.09.2016 x
43 PHD Løes Inger Marie K2 Per Eystein Lønning Stian Knappskog, Halfdan Sørbye 12.04.2016 x


44 PHD Memirie Solomon Tessema IGS Kjell Arne Johansson
Ole F. Norheim, Carol Levin, Stephane
Verguet 29.08.2016 x


45 PHD Midtbø Helga Bergljot K2 Eva Gerdts Anne Grete Semb 09.09.2016 x
46 PHD Mohn Kristin Greve-Isdahl K2 Rebecca Cox Brokstad Håkon Sjursen, Ingrid Smith 23.09.2016 x
47 PHD Mukerji Sudeep K1 Nils Erik Gilhus Christian Brown, Daniel Lee 29.04.2016 x
48 PHD Mwangala Sheila Monde IGS Knut Fylkesnes Karen Marie Moland, Mwaka Monze 16.09.2016 x
49 PHD Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas 23.09.2016 x
50 PHD Næsgaard Patrycja Anna K2 Dennis W. T. Nilsen 15.03.2016 x
51 PHD Obad Nina IBM Rolf Bjerkvig Morten Lund-Johansen 17.10.2016 x
52 PHD Parajuli Himalaya K1 Daniela Costea Tine Johannessen, Donald Gullberg 29.04.2016 x
53 PHD Pelissier Fanny IBM James Lorens Mark La Barge 09.05.2016 x
54 PHD Rafaelsen Silje Hjorth K2 Robert Bjerknes Helge Ræder, Stefan Johansson 03.05.2016 x
55 PHD Rettedal Siren Irene K2 Knut Øymar Arnfinn Sundsfjord 15.01.2016 x







56 PHD Ruggajo Paschal Joseph K1 Bjørn Egil Vikse Einar Svarstad 19.10.2016 x
57 PHD Rørtveit Sverre IGS Steinar Hunskår Eivind Meland 30.09.2016 x
58 PHD Røthing Merete IGS Karin Anna Petersen Jan Frich, Kristi Malterud 12.02.2016 x
59 PHD Saeed Sahrai K2 Eva Gerdts Knut Matre, Ulrike Waje-Andreassen 15.06.2016 x


60 PHD Sand Kristin Modalsli K1 Ulrike Waje-Andreasse
Lars Thomassen, Halvor Næss, Jana 
Midelfart Hoff 11.03.2016 x


61 PHD Sandvik Oddvar Mathias K1 Jon Arne Søreide Kjetil Søreide 04.11.2016
62 PHD Saure Eirunn Waatevik K2 Jon A. Hardie Per S. Bakke, Tomas Eagan 21.01.2016 x
63 PHD Shadad Omnia IBM Päivi Kettunen Keijo Luukko 07.06.2016 x
64 PHD Sharma Yogita IBM Boris Lenhard Marit Bakke 26.02.2016 x


65 PHD Sjursen Therese Thornton IKO Lars Björkman
Gunvor Bentung Lygre, Per-Einar Binder,
 Knut Dalen 14.10.2016


66 PHD Skuladottir Hildur IGS Hallvard Vindenes
Astanand Jugessur, Rolv Terje Lie, Åse 
Sivertsen 15.04.2016 x


67 PHD Socanski Dobrinko K1 Tor Ketil Larsen Dag Årsland, Per Hove Thomsen 15.06.2016 x
68 PHD Stanisavljevic Luka K2 Olav Dahl Mette Pernille Myklebust 01.11.2016 x
69 PHD Strandberg Ragnhild Bjarkøy IGS Berit Rokne Marit Graue 26.02.2016 x
70 PHD Svingen Gard Frodahl TveitevågK2 Ottar Nygård Eva Kristine Pedersen, Per Magne Ueland 07.04.2016 x
71 PHD Tangen Ingvild Løberg K2 Camilla Krakstad Helga Salvesen 07.10.2016 x
72 PHD Vikane Eirik IGS Jan Sture Skouen Cecilie Røe, Erik Bautz-Holter 10.06.2016 x
73 PHD Virtej Anca K1 Ellen Berggreen Athanasia Bletsa 12.02.2016 x
74 PHD Vollsæter Maria K2 Thomas Halvorsen Trond Markestad, Ola Drange Røksund 22.04.2016 x
75 PHD Zhou Yifan IBM Margaret Lin Veruki Espen Hartveit 11.03.2016 x
76 PHD Zhu Hyaiyang IBM Jian Wang Lars Prestegarden, Rolf Bjerkvig 26.08.2016 x
77 PHD Øygarden Halvor K1 Ulrike Waje-Andreasse Lars Thomassen 08.04.2016 x
78 PHD Ågotnes Gudmund IGS Karin Anna Petersen Frode Jacobsen 10.06.2016 x







Institutt Antall
K1 18
K2 22
IGS 22
IBM 12
IKO 4
Totalt 78
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 105/16 


Sak nr.: 2016/9840  Møte: 23.11.2016 


 
 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE - SØKNADSRUNDE 2016 - I 
FAGOMRÅDET MEDISIN (SYKEHJEMS-/ELDREMEDISIN) – VED INSTITUTT 
FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN - OPPNEVNING AV KOMITÉ 


Bakgrunn 
Innen fristen 15. september 2016 søkte førsteamanuensis Bettina Husebø om opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (sykehjems-/eldremedisin). 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin foreslår følgende sakkyndige komité til å 
vurdere søkerens professorkompetanse: 
 
Torgeir Bruun Wyller, Professor II ved Universitetet i Oslo (leder) 
Anette Hylen Ranhoff, Professor II ved Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2 
Frans Boch Waldorff, Professor, Forskningsenheten for Almen Praksis, Odense, Danmark 
 
Alle tre er forespurte og har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget. 


Forslag til vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor II Torgeir 
Bruun Wyller (leder), professor Frans Boch Waldorff, og professor Anette Hylen 
Ranhoff som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Bettina Husebø for opprykk 
til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (sykehjems-/eldremedisin). 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal 


10.11.2016 /RAKA  
 
Vedlegg:  


1. Forslag til komité fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 18.10.16 
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Bettina Husebø 


 







 
 
From: Siri Smith-Giske  


Sent: Monday, October 17, 2016 1:53 PM 
To: Ingvild Vandeskog Wallacher 


Subject: FW: Bedømmelseskomite 


 
 
Forslag til komite for Bettina Husebø: 
 


Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, UiO; t.b.wyller@medisin.uio.no 


Professor Frans Boch Waldorff fransw@sund.ku.dk, kontaktinfo: 
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/frans-boch-waldorff(fe7333f7-ac6d-4ad4-84b7-
fdf7b5bf6d22).html 
Professor Anette Hylen Ranhoff (UiB): http://www.uib.no/personer/Anette.Hylen.Ranhoff 
 
 
Siri 
 
 
From: Siri Smith-Giske  
Sent: Tuesday, September 27, 2016 9:59 AM 
To: Guri Rørtveit <Guri.Rortveit@uib.no> 
Subject: Bedømmelseskomite 
Importance: High 
 
Hei, se vedlagt brev. 
Har du forslag til hvem som kan sitte i komiteene som skal (kan) bestå av en intern og to eksterne? 
Hilsen  
Siri 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 16/103  Møte: 23.11.2016 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 27.10.2016, lenke vedl. 
b) Oversikt over HMS-avvik i perioden 18.10.2016 til 15.11.2016        
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2016, vedl.  
d) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.11.2016/inghag    







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


• Møte 27.10.2016:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/677431/M%C3%B8tedokument%20.pdf 


 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/677431/M%C3%B8tedokument%20.pdf





Meldte avvik i perioden 18.10.2016 - 15.11.2016


Opprettet Sted Tittel Kategorisering
Behandles Ved 
Enhet


Student / 
ansatt


24.10.2016 Sentralblokk, 5329


Sprut av AEC (substrate 
chromogen) i øyet, Kode 
K3469. Firma: Dako


Feilhåndtering av 
kjemikalier/gass, biologiske 
faktorer og strålekilder: 
Kjemikalier, 
Kreftfremkallende sto�ff


Klinisk institutt 
1 Ansatt


28.10.2016 laboratorier rutiner


Brudd på HMS-lovgivning 
og HMS-retningslinjer/-
prosedyrer: Annet - Savner 
rutiner ved stikkskader i 
medisinske laboratorier. Vi 
kan stikke oss på 
smitteinfisert 
pasientmateriale.


Klinisk institutt 
2 Ansatt


07.11.2016


Odontologisk 
Universitetsklinikk, avdeling for 
Periodonti Stikkskade


Personskade: Personskade 
som medførte medisinsk 
behandling


Institutt for 
klinisk 
odontologi Student


10.11.2016 IKO Protetikk seksjon Brannskade


Personskade: Personskade 
som medførte medisinsk 
behandling


Institutt for 
klinisk 
odontologi Student


11.11.2016
Institutt for klinisk odontologi 
(tannlegevakten) Skrap bor


Personskade: Personskade 
som medførte medisinsk 
behandling


Institutt for 
klinisk 
odontologi Student







uib.no 


7. sept.


26. okt.


23. nov.


14. des


vår 2016


Høst 2016
Styresaker O-saker 


Sept. • Nye medlemmer i fakultetsstyret fra gruppe B og gruppe D 
• Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret våren 2017 
• Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved MOF  
• Økonomirapport pr. juli 2016 
• Budsjettforslag 2017 
• Rekrutteringsplan ved MOF 
• Fravik sakkyndig vurdering for stipendiat, vit.ass, spesialistkandidat. 
• Fast tilsetting i eksternt finansierte prosjekter 
• Utlysning og tilsettinger 
• Rekrutteringsplan 


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


Okt. • Økonomirapport pr. september 2016 
• Budsjett og budsjettprosess for 2017 
• Fakultetets navn 
• UiBs strategiske satsing «Globale samfunnsutfordringer» – 


organisering ved MOF 
• Prosjektplan for ny studieplan medisin 
• Rutiner for fast tilsetting av eksternt finansierte forskere 
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2016 
• Oppnevning av bedømmelseskomite – førsteamanuensis (innstegsst.)  
• Tilsetting  


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2016 
• Bruk av professortittel 
• Presisering av notat  - Bekreftelse av 


modell for styring og ledelse ved 
fakultetet 


• Resultater fra opptaket høsten 2016 
• Rapportering HMS-avvik  
• Dekanen orienterer 


Nov. • Økonomirapport pr. oktober 2016 
• Budsjettprosess 2017 – momenter ved fordeling av budsjett 
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2016 
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2016 – 


oppnevning av komitéer 
• Utlysninger og tilsettinger 


• Referat 
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2016 
• Rapportering HMS-avvik  
• Dekanen orienterer  


Des. • Budsjett 2017 – forslag til fordeling 
• Handlingsplan for HMS 2017 ved MOF 
• Utlysninger og tilsettinger  


 
 


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2016 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul høst 2016 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 16.11.2016 
 





		III Orienteringssaker

		a) Referat - Komitémøte i REK Vest - møte 27.10.2016

		b) Oversikt over HMS-avvik pr 151116

		c) Årshjul november 2016
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 106/16 


Sak nr.: 2016/9441  Møte: 23.11.2016 


 
 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE: SØKNADSRUNDEN 2016 – 
I FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (KJEVE- OG ANSIKTSRADIOLOGI) – VED 
INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI – GODKJENNING AV VURDERING FRA 
SAKKYNDIG KOMITÉ 
 
 


Bakgrunn 
Innen fristen 15.09.2016 søkte førsteamanuensis Malin V. Jonsson ved Institutt for 
klinisk odontologi (fagområde Kjeve- og ansiktsradiologi) om opprykk til professor 
etter kompetanse.  
 
Jonsson er vurdert professorkompetent i 2012 i forbindelse med søknad på stilling 
som professor / førsteamanuensis 100 % i odontologi (oral røntgendiagnostikk) ved 
Institutt for Klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i 
Bergen. Ettersom hun er vurdert professorkompetent ved egen institusjon i løpet av 
de siste seks årene før søknadsfristen kan hun søke sin institusjon om opprykk til 
professor, jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 
§ 2-2 (11).  
 
Det kan bare søkes om opprykk til professor etter kompetanse innen det fagfelt 
søkeren er tilsatt i. Institutt for klinisk odontologi har bekreftet at bedømmelsen er 
innen fagfeltet til søkeren, enstemmig og uten tvil.  
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 


godkjenner at førsteamanuensis Malin V. Jonsson fyller kravene for opprykk 
til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (kjeve- og 
ansiktsradiologi) i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger, og på bakgrunn av vurderingen fra 
sakkyndig komité, og tildeler henne tittel og lønn som professor med virkning 
fra 15.09.2016.  


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
Seksjonssjef personal 
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14.11.2016 /INW 


Vedlegg: 
1. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Malin V. Jonsson
2. Stadfesting fra Institutt for Klinisk odontologi dater 15.11.2016t
3. Vurdering frå sakkunnig nemnd datert 02.02.2012
4. Dokumentasjon på bestått spesialisering















God morgen, 
 
Herved følger følgende bekreftelse 
 


1)      Jeg bekrefter herved at  Malin V Jonsson  er førsteamanuensis innen sitt fagfelt Kjeve- og 
ansiktsradiologi (klinisk spesialitet og PhD grad) 


2)      I følge vurdering av søkere til stilling som professor /førsteamanuensis (100%) i odontologi 
(oral røntgendiagnostikk) ved  Institutt for Klinisk odontologi datert 03.02.2012 er Malin 
Jonsson enstemmig vurdert som kompetent til førsteamanuensis stilling ved Oral 
røntgendiagnostikk med midlertidig ansettelse frem til ferdigstilt spesialistutdannelse. Det 
fremgår av vurderingen at Malin V Jonsson oppfyller minimumskravene til 
professorkompetanse mht vitenskapelig produksjon. 


3)      Jeg bekrefter herved at Malin V Jonsson ble tilsatt midlertidig som førsteamanuensis i 
påvente av ferdigstilt spesialistutdannelse i kjeve-ansiktsradiologi 04.02.12. Hun ble ansatt 
fast som førsteamanuensis etter ferdigstilt spesialistutdannelse ved Institutt for klinisk 
odontologi 01.02.16 


 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder, IKO 
 
 
From: Ingvild Vandeskog Wallacher  
Sent: Monday, November 14, 2016 10:37 AM 
To: Anne Nordrehaug Åstrøm <Anne.Aastrom@uib.no> 
Cc: Tone Friis Hordvik <Tone.Hordvik@uib.no> 
Subject: Bekreftelse ved søknad om opprykk til professor 
 
Hei Anne 
 
Som du sikkert kjenner til har fakultetet bestemt at Malin V. Jonssons søknad om opprykk til 
professor etter kompetanse skal fremmes for fakultetsstyret. Saken skal fremmes på bakgrunn av at 
hun ble vurdert professorkompetent ved søknad til utlyst stilling i februar 2012. I den forbindelse 
trenger jeg en bekreftelse fra deg.  
 
Jeg trenger en bekreftelse på at hennes fagfelt er Kjeve- og ansiktsradiologi. 
 
Videre trenger jeg en bekreftelse på at hun er blitt vurdert som professorkompetent innen ditt 
fagfelt. Samt at komitéens vurdering var enstemmig og uten tvil.  
 
Jeg ber også om en bekreftelse på at hun ble tilsatt som førsteamanuensis på bakgrunn av at hun 
ikke hadde oppnådd spesialitet innen sitt fagfelt, samt at hun nå har oppnådd dette. 
 
Vedlagt finner du bedømmelseskomitéens innstilling.  
 
Med vennlig hilsen 


 



mailto:Anne.Aastrom@uib.no
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Ingvild Vandeskog Wallacher 
Personalrådgiver 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Universitetet i Bergen 
www.uib.no 


Tlf: +47 55 58 32 85 


 


 



http://www.uib.no/
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 104/16 


Sak nr.: 2016/9831  Møte: 23.11.2016 


 
 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE - SØKNADSRUNDE 2016 - I 
FAGOMRÅDET MEDISIN (LABORATORIEMEDISIN) – VED INSTITUTT FOR 
GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN - OPPNEVNING AV KOMITÉ 
 


Bakgrunn 
 
Innen fristen 15. september 2016 søkte førsteamanuensis Una Ørvim Sølvik om opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (laboratoriemedisin). 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin foreslår følgende sakkyndige komité til å 
vurdere søkerens professorkompetanse: 
 
Tor Arne Hagve, Professor II ved Universitetet i Oslo og overlege ved Laboratoriemedisinsk 
senter, Akershus Universitetssykehus (leder) 
Bjørn J. Bolann, Professor ved Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2 
Christa Cobbaert, Professor ved Leiden University Medical Center, Department of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine  
 
Alle tre er forespurte og har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget. 
 


Forslag til vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor II Tor-Arne 
Hagve (leder), professor Christa Cobbaert og professor Bjørn Johan Bolann som 
sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Una Ørvim Sølvik for opprykk til professor 
etter kompetanse i fagområdet medisin (laboratoriemedisin). 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal 


 
 
10.11.2016 /RAKA  
 
Vedlegg:  
1. Forslag til komité fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 17.10.16. 
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Una Ørvim Sølvik 







Hei 
Da er siste medlem i komiteen for Una Sølvik på plass. Da tror jeg alt er på plass fra min side med de to 
komiteene. 
 
Guri 


----------------------- 
Guri Rørtveit  
Instituttleder, professor dr. med. 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Universitetet i Bergen 
 
Videresendt melding: 


Fra: Bjørn Bolann <Bjorn.Bolann@uib.no> 
Dato: 31. oktober 2016 kl. 16.00.23 CET 
Til: Guri Rørtveit <Guri.Rortveit@uib.no> 
Emne: Re: Komitemedlem professoropprykk 


OK, jeg kan gjøre det. 
 
Bjørn B. 
 
On 30 Oct 2016, at 11:23, Guri Rørtveit <Guri.Rortveit@uib.no> wrote: 
 
Så fint at du er positiv til dette. Komiteen skal oppnevnes formelt av fakultetsstyret, og neste styremøte er 23. 
november. Etter at komiteen er oppnevnt, er det vanligvis en tre måneders frist for komiteen til å komme med 
sin innstilling. Det er altså ganske romslig med tid og bare en søknad å vurdere. Håper dette gjør det aktuelt for 
deg. 
  
Hilsen Guri Rørtveit 
  
From: Bjørn Bolann [mailto:Bjorn.Bolann@uib.no]  
Sent: Thursday, October 27, 2016 4:20 PM 
To: Guri Rørtveit <Guri.Rortveit@uib.no> 
Subject: Re: Komitemedlem professoropprykk 
  
Det skal jeg vurdere. Hva er tidsfristene for arbeidet? 
  
MVH 
  
Bjørn J. Bolann 
Professor 
Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2 
Tlf. 55973133 
E-post bjorn.bolann@uib.no 
   
  
On 26 Oct 2016, at 17:21, Guri Rørtveit <Guri.Rortveit@uib.no> wrote: 
  
Kjære Bjørn Johan Bolann,  
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB har vi en som søker om professoropprykk i 
tilknytning til ditt fagområde; Una Sølvik. Har du anledning til å delta i komite for å vurdere denne søknaden for 
oss?  
 
Håper på positivt og raskt svar fra deg! 
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Hilsen  
 
Guri Rørtveit 
Instituttleder professor dr. med. 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Universitetet i Bergen 
  







From: Guri Rørtveit  
Sent: Sunday, October 30, 2016 11:28 AM 
To: C.M.Cobbaert@lumc.nl 
Cc: c.cobbaert@planet.nl; Ingvild Vandeskog Wallacher 
Subject: RE: evaluation committee 
 
Dear Christa, 
Thank you so much for your prompt and positive reply. The formal process after I received your e-mail is that 
the Faculty of Medicine and Odontology will appoint the committee (next meeting is due late November) and 
you will then receive all instructions for the procedure from them. The committee has 3 months to reach a 
decision after the electronic reception of all papers.  
 
You will hear from the Faculty within a month’s time.  
 
Thanks, 
Guri  
 
From: C.M.Cobbaert@lumc.nl [mailto:C.M.Cobbaert@lumc.nl]  
Sent: Thursday, October 27, 2016 3:30 PM 
To: Guri Rørtveit <Guri.Rortveit@uib.no> 
Cc: c.cobbaert@planet.nl; C.M.Cobbaert@lumc.nl 
Subject: evaluation committee 
 
Dear colleague, 
  
I received your request d.d. 15 October in good order. 
It is an honour for me to participate in the evaluation committee for a professorship in Laboratory Medicine. 
So I agree to participate in the evaluation committee. 
  
Is it correct that get instructions regarding the criteria and procedure to be used? 
Looking forward to hearing more from you at your earliest convenience. 
  
Sincerely yours 
Christa Cobbaert 


Prof Dr. C.M. Cobbaert│ PhD, Pharm, EuSpLM, Head of the Department of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine │ Leiden University Medical Center │ Department of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 
Postbus 9600 │ Postzone E2-P │ 2300 RC Leiden, the Netherlands │ Room E 1-200│ Tel: ..31-71-526 2278│sein 
69184 or tel. ..31-71-5264483│ E-mail: C.M.Cobbaert@lumc.nl  
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Kjære Tor Arne, 
Tusen takk for positivt svar. Det tidsrommet du skal ha ferie er overhodet ikke noe problem for denne 
vurderingen. Det vil komme en formell oppnevning av komiteen fra fakultetet etter neste fakultetsstyremøte.  
 
Hilsen Guri 
 
-----Original Message----- 
From: Tor-Arne Hagve [mailto:Tor-Arne.Hagve@ahus.no]  
Sent: Friday, October 28, 2016 11:35 AM 
To: Guri Rørtveit <Guri.Rortveit@uib.no> 
Subject: SV: Komite for søknad om opprykk 
 
Kjære Guri, 
Takk for forespørsel og beklager sen respons. Jeg deltar gjerne i komiteen men jeg har noen begrensinger når 
det gjelder tidsaspektet. Jeg har ferie i tidsrommet 6-26/12. Jeg ser ikke bort fra at det kan være et problem. 
Mange hilsen fra 
Tor-Arne 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Guri Rørtveit [mailto:Guri.Rortveit@uib.no]  
Sendt: 25. oktober 2016 20:31 
Til: Tor-Arne Hagve 
Emne: Komite for søknad om opprykk 
 
Kjære Tor Arne, 
Denne gang henvender jeg deg for hjelp med faglig vurdering av en søker ved vårt institutt: 
 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin har vi en som søker om opprykk til professor i tilknytning til 
ditt fagområde; Una Sølvik. Har du anledning til å delta i komite for å vurdere denne søknaden for oss? 
 
Håper på positivt og raskt svar fra deg! 
 
Hilsen Guri 
 
------------------------------------------------------ 
Guri Rørtveit 
Instituttleder 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin Universitetet i Bergen 
 
Tlf: +4755586141 
Mob: +4799232769 
E-post: Guri.Rortveit@uib.no<https://kalender.uib.no/owa/redir.aspx?SURL=LEZgoXL90xa_7YUojyoosd-
kEhK1BH87xwS9Sh0Ry-
z6V1Yq70TSCG0AYQBpAGwAdABvADoARwB1AHIAaQAuAFIAbwByAHQAdgBlAGkAdABAAGkAZwBzAC4AdQBpA
GIALgBuAG8A&URL=mailto%3aGuri.Rortveit%40igs.uib.no> 
Web: http://www.uib.no/en/persons/Guri.R%C3%B8rtveit 
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Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 112/15: Budsjett 2016 - forslag til fordeling.  
b) Fakultetsstyresak 5/16: Årsregnskap 2015. 
c) Vedlegg: Økonomirapport pr oktober 2016. 
d) Vedlegg: Årsverk pr september 2016 


 


 


Hva saken gjelder 
Denne saken gjør rede for; 


• Økonomistatus pr oktober 2016.  
• Årsprognose for grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet.  
• Årsverk – status pr september 


 


Sammendrag  


Totaløkonomien 
Kostnadskontrollen ved fakultetet er god. Avvikene skyldes i hovedsak periodiseringsavvik ved at midler er 
brukt tidligere enn budsjettert (investeringer) og noen forskutteringer (ferdighetssenter).  Den eksterne 
aktiviteten er fortsatt lavere enn forventet, men de siste to månedene har vist en positiv trend. 
 
Prognosen for overføring i grunnbevilgningen til 2017 er økt til 19 millioner kroner, og prognosen for ekstern 
aktivitet (kostnadsføring) er økt til 242 millioner kroner som er lavere enn årsbudsjettet på 254 millioner 
kroner. 


Grunnbevilgning 
Styringsmålet vårt har vært en positiv overføring av 15 millioner kroner til 2017. Vi forventet da positive 
overføringer på 21,6 millioner kroner i øremerkede prosjekter og et underskudd på 6,6 millioner kroner samlet 
sett i grunnbevilgning annuum. 
 
Pr oktober har fakultetet et overskudd på 13,8 millioner kroner som er 7,3 millioner kroner bedre enn budsjett. 
Dette har vi oppnådd til tross for at regnskapet pr oktober er belastet med 10,2 millioner kroner utover 
budsjett: 


1. forskuttering av ombygging til ferdighetssenter i BBB (4,0 millioner kroner)  
2. regnskapsmessig tapsføring på ekstern aktivitet (2,3 millioner kroner) 
3. reelle tap ved avslutning av eksterne prosjekter på 3,8 millioner kroner. 


 
Etter tilbakemelding fra instituttene og vurderinger av totaløkonomien i grunnbevilgningen, økes prognosen 
på overføring til 19 millioner kroner til 2017. 


Eksternt finansiert virksomhet 
Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet, hovedsakelig for NFR- og EU-aktivitet. Prognose for 
forventet aktivitet er vist i tabellen nedenfor. 
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I september og oktober har aktiviteten vært høyere enn budsjettert. Det kan være et signal på at aktiviteten 
øker.  Et stort investeringsprosjekt er nå kommet så langt i prosessen at vi er rimelig sikker på at det vil bli 
regnskapsført før årsskiftet. 
 
Søknadsaktiviteten er fortsatt stor og det er flere prosjekter i oppstart.  
 


Status årsverk pr september 2016 
Ved utgangen av september var det 858 årsverk ved fakultetet. Av disse var vel 20% direkte knyttet til 
eksternt finansierte prosjekt. Vi er nå 8 årsverk flere enn ved forrige rapportering, men 3 årsverk færre enn 
ved forrige årsskiftet.  
 
Det er viktig med langsiktige planer for å sikre en best mulig sammensetningen av bemanning utfra behov og 
økonomiske rammer. 
 
Som redegjort for tidligere, har fakultetet mange midlertidige ansatte. Det arbeides med å redusere antall 
midlertidige stillinger både i grunnbevilgning og BOA. 
 


Tema i økonomirapportene til fakultetsstyret 
I møtene i 2016 har fakultetsstyret i tillegg til økonomistatus fått belyst et tema knyttet til den økonomiske 
utviklingen ved fakultetet. Temaene skal bidra til å gi fakultetsstyret en bedre oversikt og forståelse av ulike 
områder i et økonomistyringsperspektiv. Følgende tema er lagt frem for styret i 2016: 


April - Årsverk 
Mai - Forutsetninger langtidsbudsjett 
Juni - Institutt 
September - Økonomimodell 
Oktober - Institutt 
November - Årsverk 


 
I desember blir det lagt frem forslag til fordeling av budsjettet. Dette blir lagt frem som egen sak. 
 


Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr oktober til orientering.  
 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
Seksjonsleder økonomi 


 
 
 
15.11.2016 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport MOF oktober 2016 
 


Grunnbevilgningen (GB) 
Ved utgangen av oktober har fakultetet et overskudd på 13,8 millioner kroner. Det er 7,3 millioner bedre 
enn budsjett og 12,1 millioner mindre enn på samme tid i fjor.  
 
De enkelte elementene i resultatet gjennomgås nedenfor. 
 
Tabell 1: Regnskap pr oktober 2016 (tall i hele 1 000) 


 


 
Inntektene pr oktober er 8,5 millioner kroner høyere enn budsjett. I oktober måned isolert er inntektene 
1,6 millioner kroner lavere enn budsjett. Det skyldes i hovedsak etterslep på fakturering ved IGS. Når 
inntektene så langt i år likevel er høyere enn budsjett, skyldes dette at pasientinntekter og tilskudd fra 
Helsedirektoratet samt at Helse Bergen har bidratt med 2,2 millioner kroner til kjøp av utstyr ved K2. 
 
Utstyr og varekjøp: Det er pr oktober kjøpt varer og utstyr for til sammen 16,3 millioner kroner. Det er 5,9 
millioner mer enn budsjettert pr oktober, men fortsatt lavere enn årsbudsjettet. Det forventes at flere 
større kjøp vil komme helt mot slutten av året. 
 
Lønnskostnadene pr oktober er 9,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. Siste del av de lokale 
lønnsforhandlingene pågår med frist 22. november og det positive avviket forventes å fortsette fremover. 
Det er positive avvik ved de fleste enheter. Det positive avviket er større enn forventet lønnsøkning. Flere 
av instituttene har omdisponert midlene til investeringer og andre tiltak som ikke binder opp midler 
permanent. Lønn for november viser samme trend som for tidligere måneder. 
 
Andre driftskostnader er 61,8 millioner kroner pr oktober. Det er som budsjettert. Det er mer- og mindre 
forbruk hos enhetene, men dette skyldes i hovedsak periodiseringsavvik. 
 
Netto internhandel (interne inntekter og interne kostnader) er 59,8 millioner kroner. Det er 4,9 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 2,3 millioner kroner. Tapsføringen er 


mer enn halvert siden man begynte å føre kostnadene i april i år.  
 
Instituttene arbeider målrettet med gjennomgang av prosjektene for å unngå reelt overforbruk. 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. 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 648 699      531 127     539 599     8 471         1,6 % 537 404 0 %
Utstyr og varekjøp 17 706        10 464        16 326        -5 862        -56,0 % 18 148 10 %
Lønn 490 098      397 328      387 951      9 376         2,4 % 389 262 0 %
Andre driftskostn 87 332        61 928        61 754        174            0,3 % 56 970 -8 %
Internhandel 59 500        54 950        59 788        -4 838        -8,8 % 47 105 -27 %
Sum kostn 654 636      524 670     525 819     -1 149        -0,2 % 511 486       -3 %
Driftsresultat -5 937        6 457         13 780       7 322         25 918         -47 %
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Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 8,5 millioner kroner. Det er 5,8 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 
Pr oktober er den eksterne aktiviteten 179,9 millioner kroner. Det er 16,7 millioner kroner mindre enn 
budsjett og 21,7 millioner kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er særlig NFR- og EU-aktiviteten 
som er lavere enn budsjettert. Både i september og oktober har aktiviteten vært høyere enn budsjettert. 
 
Også aktiviteten på BOA-prosjektene vil påvirkes av lønnsoppgjøret som ikke vil komme til utbetaling før i 
desember. 
 
Tabell 4: BOA pr oktober 2016 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktiviteten er 3,9 millioner kroner pr oktober. Det er høyere enn forventet og på nivå med 
aktiviteten på samme tid i fjor. Det er også høyere enn årsbudsjettet for 2016. Det er i hovedsak IGS som 
har oppdragsaktivitet.  
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten er 77,2 millioner kroner pr oktober. Det er 18,1 millioner kroner 
lavere enn budsjett. Lønnskostnadene er litt høyere enn budsjettert. Det betyr at prosjektene har kommet i 
gang, men at drift er noe forsinket. 
 
I tillegg er UiBs bidrag til Fellesløftet-prosjektene regnskapsført med 5,2 millioner kroner hittil i år. Dette 
reduserer aktiviteten i BOA tilsvarende.  Dette er ikke hensyntatt i stor nok grad i budsjettet. Overforbruk 
på NFR-prosjekter som er belastet grunnbevilgningen utgjør kun 0,2 millioner kroner i redusert aktivitet pr 
oktober. Det meste av overforbruket knyttet til NFR er det nå ryddet opp i. 
 
EU-prosjekter: Aktiviteten er 9,8 millioner kroner. Da er aktiviteten redusert med 0,5 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.  Lønnskostnadene på prosjektene er så langt 
i år i underkant av 70% av årsbudsjettet. I oktober var lønnsbudsjettet som budsjettert og det indikerer at 
prosjektene er godt i gang. Det forventes likevel ikke at «etterslepet» fra tidligere i år, vil tas igjen av økt 
aktivitet inneværende år. 
 
Annen bidragsaktivitet: Aktiviteten knyttet til andre bidragsytere er 89,0 millioner kroner. Det er 2,7 
millioner kroner høyere aktivitet enn budsjett men 8,1 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. 
Effekten av endret regnskapsprinsipp med tapsføringer medfører en redusert regnskapsført aktivitet på 1,7 
millioner kroner.  
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 2 800 2 282 3 923 1 641 4 080 -158


NFR - bidragsaktivitet* 128 700 95 227 77 171 -18 056 88 354 -11 183       


EU - bidragsaktivitet 13 800 12 685 9 779 -2 906 12 012 -2 234        


Annen bidragsaktivitet 108 700 86 330 88 997 2 667 97 132 -8 136        
Sum BOA 254 000 196 524 179 869 -16 655 201 579 -21 710
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Tabell 5: Annen bidragsaktivitet pr oktober 2016 (tall i 1 000 NOK) 


 
 
Overføringer BOA: Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved utgangen av oktober 131,2 millioner kroner. 
Det er en økning i midler fra forrige måned på 8,0 millioner kroner.  Årsaken denne måneden er 
innbetalinger fra EU samt økning i gaver. 
 
Tabell 7: Overføringer BOA pr oktober 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. 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 10,2 millioner kroner som ikke er budsjettert;  


1) forskuttering av ombygging ferdighetssenter (4,0 millioner kroner)  
2) overforbruk på ekstern aktivitet (2,4 millioner kroner) 
3) reelle tapsføringer ved avslutning av eksterne prosjekter er belastet regnskapet med 3,8 millioner 


kroner. 
 
I tillegg vil vi betale hele vårt bidrag til Biobank hos Helse Vest med kr 7,5 millioner kroner før årsskiftet. 
  
Samlet resultat i grunnbevilgningen pr oktober er 7,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Vi vet at noen 
kostnader ikke er kommet enda (men ligger i budsjett), blant annet det lokale lønnsoppgjøret. Likevel 
forventer vi at samlede overføringer til 2017 blir noe høyere enn forventet tidligere. 
 


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 15 599 18 977 3 378 18 620


Organisasjoner 300 675 375 347


Gaveforsterkning 9 228 7 061 -2 167 12 008


Gaver 43 646 44 024 378 55 791


Næringsliv/privat 1 778 1 375 -403 2 284


Stiftelser 14 587 13 371 -1 216 18 119


Annet 1 192 3 514 2 322 1 531


Totalsum 86 330 88 997 2 667 108 700


Finansieringski
lde Overføring


Oppdragsaktivitet 3 939
NFR - bidragsaktivitet 9 895
EU - bidragsaktivitet 9 787
Annen bidragsakt Statlige 9 408


Organisasjoner 803


Gaver 60 120


Gaveforsterkning 18 387


Næringsliv/privat 6 651


Stiftelser 8 159


Annet 4 088


Totalt Annen bidragsaktivitet 107 616
Totalsum 131 237
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Prognosen for samlet overføring fra grunnbevilgningen økes til 19 millioner kroner. Et noe mindre 
underskudd på annuum (-4 millioner kroner) og noe større overføringer på øremerkede prosjekter (23 
millioner kroner). 
 
Den eksterne aktiviteten er stor. Gjennom sommeren har aktiviteten i hovedsak vært som budsjettert. Det 
var forventet en viss økning i NFR- og EU-aktivitet. I september og oktober har alle finansieringskildene noe 
større aktivitet enn budsjett og for NFR-aktiviteten og andre finansieringskilder er lønnskostnadene noe 
høyere enn budsjettert. Noen av de store investeringene som har gjort prognosen usikker, er bekreftet at 
vil være belastet regnskapet før årsskiftet. 
 
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 pr oktober 2016 


 


Midlene er fordelt på 62 tildelinger til enkeltforskere, og varierer i størrelse.   
 


 


 


11. november 2016  Ørjan Hauge/Beathe Bjørneberg 


Prognose Årsbudsjett Endring
Oppdrag 4 500             2 800             1 700             
NFR 115 500         128 700         -13 200         
EU 12 000           13 800           -1 800            
Andre 110 000         108 700         1 300             
Sum 242 000         254 000         -12 000         


I/K
 Hittil i år - 


budsjett
 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


Kostn. 7 226 1 381 5 845 1 569
Overf. -12 569 -12 569 0 -1 569


Resultat -5 343 -11 188 5 845 0







Årsverk status pr september 2016 


Bakgrunn 
Pr september var det 857,6 årsverk ved fakultetet (økning på 8,2 årsverk fra mars). Utviklingen i antall årsverk 
har stor innvirkning på vårt økonomiske resultat og handlingsrom. I dette notatet vises status for bemanning 
samt utvikling de siste årene. 


Økonomi og bemanning 
Økonomien ved fakultetet er i bedring. Dette har vi fått til gjennom stram styring og prioritering av ressursene. 
Budsjett 2017 gir oss en ytterligere bedring i rammebetingelsene og gir oss mulighet til å utvikle fakultetet 
videre på viktige områder.  Arbeidet med prioriteringer i budsjett 2017 pågår.  
 
I figurene nedenfor er det vist hvor stor del av rammen som er disponert til personalkostnader i henholdsvis 
grunnbevilgningen og den eksternt finansierte virksomheten.  
 


 
 
Lønn utgjør 77% av rammen i grunnbevilgningen mens den i de eksternt finansierte prosjektene utgjør i 
underkant av 50%. Driftskostnader i den eksterne delen inkluderer til en viss grad investeringer som er 
finansiert av de eksterne prosjektmidlene.  


Stillingstyper og finansiering 
Samlet bemanning pr september var 858 årsverk.  Det er 8 årsverk flere enn pr mars. Fordelingen mellom 
grunnbevilgning og eksternt finansierte stillinger (BOA) er uendret fra 2015. Vel 20% av årsverkene ved 
fakultetet er direkte finansiert med eksterne midler. Noen stillinger er i tillegg helt eller delvis frikjøpt fra 
grunnbevilgningen. Frikjøp innebærer blant annet at ansettelsesforholdet er i grunnbevilgningen men hele eller 
deler av lønnskostnadene dekkes av eksterne midler. 


 







 
Vel 63% av årsverkene ved fakultetet er vitenskapelige stillinger, men målt i antall ansatte utgjør de 
vitenskapelige stillingene 70% (835 ansatte). Andelen ansatte er større fordi det er mange vitenskapelige som 
har bistillinger. Vi har om lag 290 bistillinger (20% stilling eller mindre), som utgjør 53 årsverk. 


Utvikling i bemanning over tid - grunnbevilgning 
De siste to årene er bemanningen i grunnbevilgningen redusert med 28 årsverk. Det er i hovedsak 
rekrutteringsstillinger som er redusert (-16 årsverk), men det har også vært en nedgang i antall årsverk for alle 
grupper ansatte.  
 


 
 


 
 
Vitenskapelige årsverk: Det har vært en nedgang i vitenskapelige årsverk (utover rekrutteringsstillinger) på 4,6 
årsverk. Det er likevel en økning siden rapporteringen i vår på vel 3 årsverk. 
 
Rekrutteringsstillinger: Totalt er det i september 152,8 årsverk rekrutteringsstillinger. Det er en økning på nær 
6 årsverk siden i vår. Antall rekrutteringsstillinger varierer gjennom året, og dette var en forventet økning. Det 
forventes at antall rekrutteringsstillinger vil øke ytterligere frem mot årsskiftet. 
 
Administrative stillinger: Det er totalt 115,3 administrative årsverk ved fakultetet pr september. Antall årsverk 
varierer, men det har vært en nedgang på 1,2 årsverk de siste to årene. Siden forrige rapportering har 
administrativ bemanning økt med 1,9 årsverk. Ved omorganisering ble det utarbeidet en bemanningsplan for 
administrative ansatte. I perioden 2012 til i dag er den administrative bemanningen redusert med 4%.  
 
Tekniske stillinger: Det er totalt 170 tekniske årsverk finansiert over grunnbevilgningen. Antall årsverk er 
relativt stabilt, men varierer noe i takt med aktiviteten. Siden i vår er antall tekniske stillinger redusert med 4 
årsverk. 
 
 
 
 
 
 
 


mar. 14 jun. 14 sep. 14 mar. 15 jun. 15 sep. 15 des. 15 mar. 16 jun. 16 sep. 16
Administrative 117,0 118,9 116,6 115,6 111,0 112,0 109,8 113,4 113,9 115,3
Tekniske 176,1 181,3 180,3 181,0 181,8 176,0 173,7 173,9 175,7 169,9
Vit rekruttering 168,8 166,7 169,3 164,5 160,1 164,4 159,9 147,1 146,5 152,8
Vitenskapelige 241,3 239,4 234,9 231,8 235,6 235,1 235,1 233,5 238,4 236,7
Totalsum 703,1       706,2       701,0       692,8       688,3       687,4       678,4       667,8       674,4       674,7       







 


Utvikling eksternt finansierte stillinger 
De eksternt finansierte stillingene har økt med 18 årsverk de siste to årene. Utviklingen har variert over tid, 
men det er i hovedsak vitenskapelige stillinger (utenom rekrutteringsstillinger) og tekniske stillinger som har 
hatt vekst (henholdsvis 15,2 og 2,0 årsverk). 


 


 


 


Utfordringer fremover 
For å sikre stabilitet og forutsigbarhet i den faste bemanningen (grunnbevilgningsfinansiert), er det nødvendig å 
ha langsiktige rekrutteringsplaner. Dette arbeides det med kontinuerlig. 
 
Våre økonomiske rammer i grunnbevilgningen er relativt stabil, men veksten har vært og forventes å bli 
framover lavere enn pris- og lønnsveksten over tid.  
 
Viktige spørsmål i de langsiktige planene ved fakultetet er blant annet hvordan bemanningen skal være 
sammensatt, hvor stor del av rammen som skal bindes opp i langsiktige forpliktelser og hvordan vi finansierer 
stillingene ved fakultetet. 
 
Utvikling i bemanningen vil fortsatt følges nøye. 


mar. 14 jun. 14 sep. 14 mar. 15 jun. 15 sep. 15 des. 15 mar. 16 jun. 16 sep. 16
Administrative 7,8 8,7 10,2 9,5 9,1 6,8 7,6 6,9 6,9 7,0
Tekniske 20,4 20,9 22,5 29,6 31,2 27,7 30,2 26,3 24,4 22,4
Vit rekruttering 70,9 69,3 78,6 74,8 79,5 73,0 70,0 71,5 72,7 72,5
Vitenskapelige 65,9 68,9 72,9 73,2 69,7 69,4 74,3 76,9 77,5 81,1
Totalsum 165,0  167,7  184,1  187,0  189,5  176,9  182,1  181,6  181,5  182,9  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 107/16 


Sak nr.:  2016/11935  Møte: 23.11.2016 


 
 
 
 
UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN 
(GASTROENTEROLOGISK KIRURGI) VED KLINISK INSTITUTT 1 
 
Klinisk institutt 1 ber i brev av 04.11.2016 om å få lyse ut en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (gastroenterologisk kirurgi). Stillingen er knyttet 
til en stilling som overlege ved Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.  
 
Stillingen er ledig etter professor Asgaut Viste som går av for aldersgrensen 31.01.2017.  
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet gastroenterologisk 
kirurgi, ber instituttet om å få lyse ut stillingen. 
 
Stillingen lyses bare ut på norsk siden den er knyttet til en stilling som overlege ved Kirurgisk 
klinikk, Haukeland universitetssykehus.  
 
Instituttet skriver at det er budsjettmessig dekning for stillingen.  
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som 


professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (gastroenterologisk kirurgi) ved Klinisk 
institutt 1. 
 


2. Det forutsettes at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor 
egen budsjettramme. 


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 
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Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Klinisk institutt 1 av 04.11.2016 


Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk  
 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Klinisk institutt 1 
 


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


Klinisk institutt 1 
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 stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) 
i medisin (gastroenterologisk kirurgi) ved Klinisk institutt 1 
Klinisk institutt 1 ber om at det lyses ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis (50 
%) i medisin (gastroenterologisk kirurgi). Stillingen er knyttet til stilling som overlege ved 
Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.  
 
Stillingen blir ledig etter professor Asgaut Viste som går av for aldersgrensen 31. januar 
2017.  
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet gastroenterologisk 
kirurgi, ber vi om at stillingen blir lyst ut.  
 
Stillingen lyses bare ut på norsk siden den er knyttet til en stilling som overlege ved Kirurgisk 
klinikk, Haukeland universitetssykehus.  
 
Instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.  
 
Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Nils Erik Gilhus 
instituttleder Jorunn Skei 
 administrasjonssjef 
 
 
 
Vedlegg 
 
 


Referanse Dato 


2016/11935-IVØI 04.11.2016 
  


 


 







Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (gastroenterologisk kirurgi) ved 
Klinisk institutt 1 


Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1, er det 


ledig ei fast stilling som professor (50 %) i medisin (gastroenterologisk kirurgi). Dersom det 


ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. 


Arbeidsstad er ved campus Haukeland universitetssjukehus i Bergen.  


 


Stillinga er knytt til stilling som overlege ved Kirurgisk klinikk, Haukeland 


universitetssjukehus.  


Ei omtale av stillinga med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter 


og andre tilhøve som vil verte lagd vekt på ved tilsetjinga, kan ein finne lengre nede på denne 


sida. 


 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Nils Erik 


Gilhus, tlf.: 55 97 50 45, e-post: Nils.Gilhus@uib.no  


 


Kvalifikasjonar 


 Søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse 


 Den som vert tilsett vil bli pålagt undervisningsoppgåver innanfor fagområdet 


 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 


 Det vil verte lagt vekt på evne til å skape eit godt undervisningsmiljø 


 Det vil verte lagt vekt på evne til å få fram eigen forskingsaktivitet 


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


om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 


 


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. 


 


Den som vert tilsett skal arbeide i ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet.  


 


Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013), for tida kr 643 900 - 684 600 for full 


stilling, i lønsregulativet til staten. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 


1011/lønsramme 24.3 – 24.6), for tida kr 503 800 - 535 900 for full stilling, 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)  



mailto:Nils.Gilhus@uib.no





 


 


 


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 elektronisk: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


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. 


 


 


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. 



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





 


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/førsteamanuensis (50 %) i medisin (gastroenterologisk kirurgi) 


ved Klinisk institutt 1 


Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1, er det 


ledig ei fast stilling som professor (50 %) i medisin (gastroenterologisk kirurgi). Dersom det 


ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. 


Arbeidsstad er ved campus Haukeland universitetssjukehus i Bergen.  


 


Stillinga er knytt til stilling som overlege ved Kirurgisk klinikk, Haukeland 


universitetssjukehus.  


Hovudoppgåve er undervisning og forsking i gastroenterologisk kirurgi. 


 


Undervising  
Søkjar må vere interessert i studentundervisning. Det medisinsk-odontologiske fakultet har 


ansvar for utdanning av studentar innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og helsefag. 


Undervising av studentar i andre fag enn medisin er aktuelt. Den som vert tilsett, skal delta 


og vidareutvikle undervisninga i kirurgi, forutan delta i eksamensavvikling og i vidare- og 


etterutdanning av legar. 


Forsking  
Det er eit krav at den som vert tilsett har forskingserfaring. Pågåande forsking bes 


dokumentert. Den tilsette vert leiar av det gastrokirurgiske forskingsmiljøet og pliktar å 


medverka til aktiv rekruttering og forskingsrettleiing av studentar, stipendiatar og andre 


forskarar, og å fremja forskinga ved Universitet i Bergen, instituttet og klinikken.  


Retningsliner 


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.  


 


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


forskingsaktivitet, samt forskingsstrategisk arbeid. Vidare blir det lagt vekt på dokumentert 


vilje og evne til samarbeid.  


 


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


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


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. Den tilsette kan bli 


pålagt å delta i universitetets styringsorgan, komitear og anna arbeid.  


 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar er viktig ved tilsetjing i 


vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne pedagogiske 


kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av:  


 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


 oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


 oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  


 mottekne studentprisar  







 eigne pedagogiske publikasjonar  


 eigne undervisingskompendium og undervisingsmateriell  


 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervising, slik som 


alternative undervisingsformer, 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.  
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