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UTLYSNING – FØRSTEAMANUENSIS I FYSIOLOGI VED INSTITUTT FOR 
BIOMEDISIN 
 
 
Institutt for biomedisin ber i brev av 02.12.2015 om å få lyse ut en 100 % fast stilling 
som førsteamanuensis i fysiologi. Stillingen er ledig i forbindelse med oppsigelse. 
 
Det er andre gang stillingen lyses ut. Stillingen var lyst ut november 2014, men på 
grunn av instituttets økonomi ble det i dialog med fakultetet besluttet å trekke 
stillingen. Institutt for biomedisin bekrefter nå at det er budsjettmessig dekning, og de 
anmoder om at stillingen lyses ut på nytt.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % fast 
stilling som førsteamanuensis i fysiologi ved Institutt for biomedisin.  
 


2. Det forutsettes at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning innenfor 
egen budsjettramme. 
 


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


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


6.01.2016 /IRWA  
 
 
Vedlegg: 
Anmodningsbrev fra Institutt for biomedisin 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk  
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Anmodning om fornyet utlysning av stilling som førsteamanuensis
(100%) i fysiologi ved Institutt for biomedisin


I brev av 08.10.2014 ba Institutt for biomedisin første gang om at det blir lyst ut en fast stilling 
som førsteamanuensis (100 %) i fysiologi ved instituttet. Grunnen til at stillingen lyses ut er 
fordi en førsteamanuensis innen fagfeltet sa opp 80 % av sin 100 % faste stilling med 
virkning fra 01.10.2014 og de resterende 20 % av sin stilling med virkning fra 01.07.2015. 


Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning i fagområdet fysiologi ba instituttet om at 
stillingen ble lyst ut. 


Fakultetsstyret godtok anmodningen og stillingen ble lyst ut. Det forelå innstilling fra 
vitenskapelig komite datert 8.5.2015. Merknad fra søker var besvart av komiteen 16.6.2015. 
Instituttet planla intervju av søkerne i august. Parallelt med dette ble fakultetet varslet om at 
det ville bli et budsjettmessig krevende år i 2016. Instituttet gikk da i dialog med 
fakultetsledelsen om samtlige stillinger som var i prosess. Basert på denne dialogen, ble det i 
fellesskap besluttet at akkurat denne stillingen måtte vente til budsjettsituasjonen var mer 
avklart. En utsettelse ville innebære en utsettelse på ubestemt tid og for å gi søkerne riktig 
oppfatning av hva som var status, valgte instituttledelsen sammen med fakultetsledelsen å 
trekke stillingen fra den videre prosess 30.6.2015 og heller komme tilbake med anmodning 
om fornyet utlysning når slik avklaring forelå. Slik situasjonen nå ser ut for Institutt for 
biomedisin kan det bekreftes at det er budsjettdekning og instituttet anmoder om at stillingen 
utlyses på ny. Stillingsomtale og utlysning er noe bearbeidet fra den forrige utlysningen.


Vennlig hilsen


Rolf K. Reed


instituttleder Oddveig Åsheim


administrasjonssjef


Referanse Dato


2015/13112-ODÅ 02.12.2015
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2 Stillingsomtale - engelsk


3 utlysningstekst - norsk
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Førsteamanuensis (100 %) i fysiologi ved Institutt for biomedisin  
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i fysiologi. Forskings- og undervisningsaktiviteten er innretta mot 
det humanmedisinske fagfeltet. Arbeidsstad er Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 
91 i Bergen.  
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida.  
 
Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Rolf K. 
Reed, tlf.: 55 58 63 89 eller e-post: rolf.reed@biomed.uib.no  
 
Kvalifikasjonar og eigenskapar 
- Søkjarar må ha norsk doktorgrad i fysiologi  eller tilsvarande kompetanse 
- Den som vert tilsett må dokumentere forsking i integrativ vevs- og organfysiologi og 


fortrinnsvis innan kardiovaskulær fysiologi og/eller extracellular matrix biologi 
- Det er en fordel å kunne dokumentere bruk av avanserte metodar på genetisk modifiserte 


gnagarar. 
- Det vil verte lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging 


nasjonalt og internasjonalt 
- Det vil verte lagt vekt på evne til å skaffe fram eigne forskingsmidlar 
- Den som vert tilsett skal undervise i fysiologi og tilsvarande fag 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 erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, og frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på dokumentert 
vilje og evne til samarbeid. 


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


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. 
 
Vi kan tilby: 


• Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø 
• Løn etter lønssteg 59-62 (kode 1011brutto årsløn 500 300 – 528 800) i lønsregulativet 


til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. For 
særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  


• Medlemskap i Statens pensjonskasse 
• Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) 
• Gode velferdsordningar 


 
Søknad skal innehalde: 


• CV 
• vitnemål 
• attestar 
• fullstendig publikasjonsliste 
• liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 



http://www.uib.no/biomedisin/
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• ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


• vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10) 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. 


 
Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må 
lastast opp i JobbNorge. 
 
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er 
lagt inn innan fristen. 
 
Generell informasjon: 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 
lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, 
gjeld reglane for moderat kjønnskvotering. 


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. 
Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing. 
Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert 
oppmoda om å søkje stillinga.  


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.  


Opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje 
å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast 
om dette. 


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


Nærare om tilsettingsprosessen her 


 
Søknadsfrist:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.uib.no/poa/74251/tilsettingsprosessen





Stillingsomtale  
 
Førsteamanuensis (100 %) i  fysiologi ved Institutt for biomedisin  
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i fysiologi. Forskings- og undervisningsaktiviteten er innretta mot 
det humanmedisinske fagfeltet. Arbeidsstad er Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 
91 i Bergen.  
 
Institutt for biomedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. Til 
instituttet høyrer for tida 38 faste vitskapleg tilsette og 53 faste tekniske og administrativt 
tilsette. Instituttet har omlag 25 postdoktorar, 60 stipendiatar/doktorgradsstudentar og 25 
mastergradsstudentar. Dei tilsette er organisert i 10 forskingsgrupper, to teknologiplattformar 
(Molecular Imaging og Proteomikk), teknisk fellesavdeling, undervisningsavdeling og 
administrasjon.  
 
Institutt for biomedisin gir undervisning i medisinske basalfag til medisin, odontologi, 
ernæring og farmasistudentar og i tillegg masterprogram i biomedisin. 
Forsking og undervisning ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar innan 
fysiologi, biokjemi og molekylærbiologi i tillegg til anatomi og cellebiologi. Forskinga ved 
instituttet er organisert innan 10 forskingsgrupper.  
 
Den som skal tilsetjast skal arbeide i ei at dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og 
må kunne dokumentere eiga forsking innan integrativ vevs- og organfysiologi og fortrinnsvis 
innan kardiovaskulær forsking og/eller extracellular matrix og fortrinnsvis med bruk av 
avanserte metodar på genetisk modifiserte gnagarar. Forskinga ved instituttet er retta mot 
medisinske og humanbiologiske problemstillingar.  


Den som vert tilsett skal delta i undervisninga i fysiologi og relaterte område, og rettleie 
mastergradstudentar og doktorgradskandidatar. Den som vert tilsett vil òg bli pålagt å delta i 
instituttet si generelle undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles.  
 
Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet og frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vil det verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing.  
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk.  
 
Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eitt år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk.  
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som vert tilsett også verte pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn:  



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

http://www.uib.no/biomedisin/
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• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  
• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  
• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  
• mottekne studentprisar  
• eigne pedagogiske publikasjonar  
• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som 
alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


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


 


 


 


 







Full-time permanent position as Associate Professor (physiology) 
at the Department of Biomedicine  
 
A full-time permanent position as associate professor is vacant at the University of Bergen, 
Department of Biomedicine. The research at the department is focused on human biology and 
medically related issues. The place of work is Jonas Lies vei 91, Bergen, Norway 
 
See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances which will be emphasized at the time of 
appointment. 
 
Additional information on the position is obtainable from Head of Department, Professor Rolf 
K. Reed, phone: +47-55 58 63 89, +47-950 70 434, e-mail: rolf.reed@biomed.uib.no  
 
Qualifications and personal qualities: 
- -The applicant must have a doctoral degree in physiology or equivalent qualifications 
- The applicant must document research in integrative tissue or organ physiology 
- The successful candidate must demonstrate independent research and competence 


preferentially in cardiovascular system physiology or extracellular matrix biology  
- Documented experience using state of the art methods including genetically modified 


rodents is an advantage. 
- Emphasis will be on the applicant’s ability to create a research environment through 


national and international network building 
- Emphasis will be on the ability of the applicant to successfully and independently generate 


funding for research 
- The successful candidate will be teaching physiology and related subjects for students in 


the department.  
- Basic teaching experience is required for the position. The successful candidate will be 


offered appropriate training if this requirement has not been met before the appointment 
- Experience with management of research projects, coordination of research activities, as 


well as strategic research work will be emphasized.  


The successful candidate shall work within one of the already established research groups at 
the department.  


Further, proven willingness and ability to cooperate will be of great importance in the 
evaluation process.  


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment. Norwegian courses will be offered. 
 
We can offer: 


• A good and professionally challenging working environment 
• Salary at pay grade 59-62 (code 1011); at present NOK 500 300 - 528 800 gross p.a. 


for a full time position; following ordinary meriting regulations.. In the case of 
particularly highly qualified applicants a higher salary may be considered. 


• Enrolment in the Norwegian Public Service Pension fund 
• A position in an inclusive workplace (IA enterprise) 



http://www.uib.no/en/biomedisin
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• Good welfare benefits 
 
Your application must include: 


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


• DiplomasReferences 
• Complete list of publications 
• List with appendices that document your pedagogical qualifications  
• List of academic works that the applicant believes should be taken into consideration 


in the assessment, including information about where these have been published 
• the academic works, or parts of such works on which the committee should place 


special emphasis in its assessment must be attached in its entirety (max 10) 
 
The application and appendices with certified translations into English or a Scandinavian 
language must be uploaded at JobbNorge.  
 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 


Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make 
sure all relevant documentation is present. 
 
General information: 
The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 
programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 
amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 
schemes and retirement age.  


The state labour force shall reflect the diversity of Norwegian society to the greatest extent 
possible. Age and gender balance among employees is therefore a goal. People with 
immigrant backgrounds and people with disabilities are encouraged to apply for the position.  


We encourage women to apply. If multiple applicants have approximately equivalent 
qualifications, the rules pertaining to moderate gender quotas shall apply. 
 
The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 
scientific positions. 
 
Information about the applicant may be made public even though the applicant has requested 
not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if his/her request is not 
respected. 


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


For further information about the recruitment process, click here. 
 
 
Closing date for applications: 



http://www.uib.no/en/poa/74459/appointment-process





DESCRIPTION OF POSITION 
Full-time permanent position as Associate Professor in Physiology 
at the Department of Biomedicine  
 
A full-time permanent position as associate professor in physiology is vacant at the University 
of Bergen, Department of Biomedicine. The place of work is Jonas Lies vei 91, Bergen, 
Norway. 
 
The Department of Biomedicine is one of five departments at The Faculty of Medicine and 
Dentistry. There are currently 38 permanent faculty positions and 53 permanent technical and 
administrative staff members. Furthermore, there are currently around 25 postdoctoral 
fellows, 60 graduate students at PhD level and 25 students at Master level. The department is 
organized in 10 research groups, two technology platforms (Molecular Imaging and 
Proteomics), one unit for teaching support and one for technical support as well as an 
administrative unit.  
 
The department teaches biomedical subjects to students of medicine, dentistry, nutrition, 
pharmacy and also has a Master’s program in Biomedical Sciences.  
 
The research and education at the department cover a broad spectrum of disciplines in 
physiology, biochemistry and molecular biology as well as anatomy and cell biology. The 
research at the department is organized in 10 research groups. The majority of the research 
activity is funded by external grants and is directed towards the human medical research 
themes. 
 
The successful candidate shall be part of one of the existing research groups.  
 
The successful candidate must document research in integrative tissue or organ physiology 
and must demonstrate independent research and competence preferentially in cardiovascular 
system physiology or extracellular matrix biology using state of the art methods including 
genetically modified rodents. The research activities at the Department are directed towards 
medical and human biological questions.  
 
The person to be hired shall teach physiology and related subjects and supervise Master- and 
PhD students at the department and participate in the general teaching at the bachelor level for 
the medical, dental, nutrition and pharmacy students as well as participate in other tasks at the 
department. 
 
Applicants should have leadership experience as well as experience in coordinating research 
activities, grant applications and in strategic research planning. Documented abilities and 
willingness to participate in collaborative work will be emphasised.  
 
The teaching language will normally be Norwegian.  
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment.  
 



http://www.uib.no/biomedisin/en
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Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 
qualifications by submitting:  
 


• evidence of completed teaching training  
• evaluation reports of the applicant's teaching  
• overview of scope and level of teaching  
• overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results obtained  
• student awards received  
• own teaching publications  
• own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


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


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 
independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 
of teaching competence. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 10/16 


Sak nr.:  2015/6055  Møte: 27.01.2016 


 
 
 
 
UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN 
(ANESTESIOLOGI) VED KLINISK INSTITUTT 1 
 
Klinisk institutt 1 ber i brev av 06.01.2016 om å få lyse ut en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (anestesiologi). Stillingen lyses ut fordi en 
professor innen fagfeltet gikk av for aldersgrensen 31.08.2015.  
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning i fagområdet anestesiologi ber instituttet 
om at stillingen blir lyst ut.  
 
Instituttet skriver at det er budsjettmessig dekning for stillingen.  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 50 % fast stilling 
som professor/førsteamanuensis i medisin (anestesiologi).  
 


2. Det forutsettes at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning 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 


 
 
  
 
 
06.01.2016 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Klinisk institutt 1 
  Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 







 


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


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


Klinisk institutt 1 


Telefon  


Telefaks  


 


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 (anestesiologi) ved Klinisk institutt 1 


 
Klinisk institutt 1 ber med dette om at det lyses ut en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (anestesiologi).   
Vedlagt er forslag til utlysningstekst og stillingsomtale for stillingen.   
 
Bakgrunnen for at vi ønsker denne stillingen utlyst, er ledighet ved at professor Paul Husby 
sluttet ved oppnådd aldersgrense 70 år 31. august 2015.  Dette er den eneste 
hovedstillingen innenfor fagfeltet anestesiologi ved Universitetet i Bergen. Vi anser det som 
nødvendig med minimum én hovedstilling innenfor et så sentralt fagfelt. Hovedstilling anses 
nødvendig for på lengre sikt å kunne planlegge forskning og utdanning, ta et ansvar for felles 
strategisk tenkning, samt være et godt bindeledd til sykehusfunksjonene. Instituttet ville 
primært ønsket å kunne utlyse en stilling tilsvarende 100 %. I nåværende budsjettmessige 
situasjon anser vi ikke dette som mulig. Etter en samlet vurdering mener vi at en 50 % stilling 
vil være optimal.   
 
Vi anser det som strategisk hensiktsmessig at stillingen blir lokalisert til det miljøet med den 
klart dominerende forsknings- og undervisningsaktiviteten, nemlig Haukelands-området. Vi 
mener derfor det er nødvendig at stillingen knyttes til fast legestilling ved Helse Bergen.   
 
Fagfeltet anestesiologi vil i løpet av kort tid få flere personellmessige endringer, som 
ytterligere vil styrke behovet for nå å lyse ut en hovedstilling i 50 % ved seksjonen. 
 
Utlysning av 50 % stilling er i tråd med instituttets budsjettforslag. 


 


 


Med vennlig hilsen 


 


Nils Erik Gilhus 


instituttleder Jorunn Skei 


 administrasjonssjef  


 


Referanse Dato 


2015/6055-IVØI 06.01.2016 


  


 


 







Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (anestesiologi) 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 anestesiologi. Dersom det ikkje melder seg 


søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. 


 


Stillinga er einaste faste hovudstilling ved Seksjon for anestesi og intensivmedisin. Stillinga er 


knytt opp til ei fast legestilling ved Haukeland Universitetssjukehus, Kirurgisk Serviceklinikk 


(KSK). 


 


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


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


 


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


Gilhus, tlf. 55 97 50 74, e-post: Nils.Gilhus@uib.no  


 


Kvalifikasjonar 


 søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse 


 den som vert tilsett vil verte 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) i lønsregulativet til staten, for tida 


640 700 - 676 800 kr brutto for pr. år for ei fulltidsstilling. Førsteamanuensis vert lønt etter 


lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, for 


tida 500 300 - 528 800 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, og vidare opprykk skjer etter 


tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For 


særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  


 


Her kan du lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby:  


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


 


  


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


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



mailto:Nils.Gilhus@uib.no

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





lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde.  


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


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


rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og 


personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.  


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


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


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


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


Søknad  


Slik søkjer du stillinga: 


 


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


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


Legg ved: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


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


professor og maks 10 for førsteamanuensis) 


 


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


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


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


lagt inn innan fristen. 


 


Søknadsfrist: 
 


 







Stillingsomtale  
 
Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (anestesiologi) 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 (anestesiologi). Dersom det ikkje melder 


seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis.  


 


Stillinga er einaste faste hovudstilling ved Seksjon for anestesi og intensivmedisin. Stillinga er 


knytt opp til ei fast legestilling ved Haukeland Universitetssjukehus, Kirurgisk Serviceklinikk 


(KSK). 


 


Klinisk institutt 1 er eitt av to medisinske kliniske institutt ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet. Den faglege porteføljen er brei, og spenner over mange av dei medisinske 


spesialitetane. Instituttet har om lag 240 tilsette og held til på universitetscampus ved 


Haukeland universitetssjukehus.  


 


Instituttet driv medisinsk forsking, rettleiing og undervisning på høgt internasjonalt nivå. 


Instituttet har viktige oppgåver både i legeutdanninga, mastergradsutdanninga og 


doktorgradsutdanninga innan medisin og ernæring. 


 


Den som vert tilsett bør inngå i ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet og 


aktuell kandidat må ha norsk doktorgrad i relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse.  


 


Den som vert tilsett vil ha eit særleg ansvar for den samlande forskinga og undervisninga 


innanfor fagfelta anestesiologi og intensivmedisin. Det vert forventa at den som vert tilsett 


skriv søknadar med gjennomslagskraft om større eksterne forskingsløyvingar.   


 


Den som vert tilsett skal undervise etter gjeldande studieplanar og delta i arbeidet med 


vidareutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, mellom anna etter- og 


vidareutdanning. Det vert lagt vekt på evne til å skapa eit godt undervisningsmiljø. 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. Den som vert tilsett pliktar og å ta del i administrativt 


arbeid. 


 


Vidare vil det verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, 


koordinering og rettleiing.  


 


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


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


 


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


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


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


eit skandinavisk språk.  


 


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


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


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  







 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal til leggjast reell vekt 


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


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


 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  


• mottekne studentprisar  


• eigne pedagogiske publikasjonar  


• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  


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


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


 


 


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


vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse. 


 


 


 







Permanent part-time position as Professor/Associate Professor (50 
%) of Medicine (Anesthesiology) at the Department of Clinical 
Medicine 
 


A permanent part-time position as professor (50 %) of medicine (anesthesiology) is vacant at 


the University of Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical 


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


appointment to the position of associate professor.  


 


The position is connected to a permanent clinical position at Haukeland University Hospital, 


Surgical Services Clinic. 


 


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


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


 


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


Erik Gilhus, phone: + 47 55 97 50 74, e-mail: Nils.Gilhus@uib.no 


 


Qualifications  


 The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding 


qualifications 


 The successful candidate will be teaching general and basic clinical skills within the 


fields of anesthesiology as described in the current curriculum for medical students. 


The curriculum is under revision and the successful candidate will subsequently 


participate in the teaching of the medical students following the new curriculum 


 The successful candidate will also supervise Master- and PhD-students at the 


department and participate in the general teaching at the bachelor-level for the 


medical, dental, nutrition and pharmacy students as well as participate in other tasks at 


the department. 


 Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a good teaching environment 


and a good collaboration with the Haukeland University Hospital 


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


environment  


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


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


Proven willingness and ability to cooperate will be of great importance in the evaluation 


process.  


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


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


appointment. Norwegian courses will be offered. 


The successful candidate shall work within one of the established research groups at the 


department. 


 


Salary  







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


salary scale, at present NOK 640 700 - 676 800 gross p.a. for a full-time position. For an 


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


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


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


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


a higher salary may be considered.  


For more information regarding a career at the University of Bergen please visit: 


http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib 


 


Guidelines  


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


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


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


schemes and retirement age.  


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


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


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


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


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


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


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


disabilities are therefore encouraged to apply for the position. 


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


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


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


if his/her request is not respected. 


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


time. 


Application 


How to apply for the position: 


 


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


website:  


 


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


activities 


● scanned copies of your certificates 


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


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



http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib





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


information on where they have been published 


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


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


professor) 


 


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


place special emphasis, is attached in its entirety. 


 


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


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


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


sure all relevant documentation is present. 


 


 


Closing date for applications: 
 
 







DESCRIPTION OF POSITION 


Permanent part-time position as Professor/Associate Professor (50 
%) of Medicine (anesthesiology) at the Department of Clinical 
Medicine 
 


A permanent part-time position as professor (50 %) of medicine (anesthesiology) is vacant at 


the University of Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical 


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


appointment to the position of associate professor.  


 


The position is connected to a permanent clinical position at Haukeland University Hospital, 


Surgical Services Clinic. 


 


The Department of Clinical Medicine is one of two clinical departments at the Faculty of 


Medicine and Dentistry and covers several of the clinical disciplines within the field of 


medicine. There are about 240 employees at the Department of Clinical Medicine which is 


located at the Haukeland Hospital campus.   


 


The Department of Clinical Medicine has medical research, supervision and teaching on a 


high international level. The department has important tasks in the training of new doctors, 


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


 


The successful candidate shall be part of one of the existing research groups and must hold a 


relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications.  


 


The successful candidate will be teaching general and basic clinical skills within the fields of 


anesthesiology and intensive medicine as described in the current curriculum for medical 


students. The curriculum is under revision and the successful candidate will subsequently 


participate in the teaching of the medical students following the new curriculum.  


 


The successful candidate will also supervise Master- and PhD-students at the department and 


participate in the general teaching at the bachelor-level for the medical, dental, nutrition and 


pharmacy students as well as participate in other tasks at the department. 


 


Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a good teaching environment and a 


good collaboration with the clinical departments at Haukeland University Hospital. The 


position must be connected to a permanent clinical position at Haukeland University Hospital, 


Surgical Services Clinic. 


 


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


 


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


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


appointment.  


 


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


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


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


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


Scandinavian language at the time of appointment.  







 


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


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


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


outside the organisational unit to which the appointment belongs.  


 


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


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


qualifications by submitting:  


 


 evidence of completed teaching training  


 evaluation reports of the applicant's teaching  


 overview of scope and level of teaching  


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


 student awards received  


 own teaching publications  


 own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


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


teaching environments. 


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


independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 


of teaching competence. 
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A) Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 27. januar 2016 
 
Sak 155/15  
Permisjon utan lønn frå stipendiatstilling ved Klinisk institutt 1 
 
2015/12613 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 188/15  
Tilsetting utan utlysing - forskar (100 %) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/12415 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 190/15  
Utlysning – stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 1 
 
2015/12796 
 
Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en midlertidig 


100 % stilling som stipendiat for fire (4) år med 25 % pliktarbeid ved Klinisk institutt 1, 
Seksjon for oftamologi. Stillingen er finansiert av UiB. 
 


2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning. 
 
 
Sak 191/15   
Utlysning – universitetslektor (50 %, vikariat) i 3 måneder ved Klinisk institutt 2 
 
2015/12918 
 
Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et 50 % vikariat 


som universitetslektor for perioden fra 15. februar 2016 til 31. mai 2016, med mulighet for 
ytterligere forlenging i opptil 12 måneder. Stillingen finansieres av UiB. 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 2. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved utlysning. 
 
 
Sak 192/15   
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/12958 
 
Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
     stilling som postdoktor for en periode på 3 år. Stillingen er finansiert av 







2 
 


    Kreftforeningen og er tilknyttet prosjektet “Natural Killer cellular therapy for 
    glioblastoma. 
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 193/15   
Tilsetting utan utlysing – professor II (20 % bistilling) og førsteamanuensis (20 % 
bistilling) i 5 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
2015/13008 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 194/15   
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2015/13201 
 
Vedtak:  
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysning for den midlertidige stillingen som postdoktor (100 %) i en periode på tre (3) år 
ved Klinisk institutt 2.  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Kreftforeningen.   
    
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning.  
 
 
Sak 195/15   
Tilsetting uten utlysning – professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2  
 
2011/2876 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 196/15  
Tilsetting uten utlysning – professor II (20 % bistilling) i 1,5 år ved Klinisk institutt 2  
 
2010/7454 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 198/15  
Permisjon frå stipendiatstilling i 1 måned ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2015/12922 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 199/15  
Delvis permisjon frå stipendiatstilling i 1 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2015/13248 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 200/15  
Tilsetting utan utlysing – forsker (10 %) i 2 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2015/13354 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 201/15  
 
Saksnummer utgår.  
 
 
Sak 202/15   
Tilsetting utan utlysing - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3,5 år ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin 
 
2015/5873 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 203/15  
Tilsetting uten utlysning – førsteamanuensis (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 
2  
 
2011/8578 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 204/15  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/13403 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en stilling 
som postdoktor (100 %) ved Institutt for biomedisin. Stillingen er for en periode på 3 
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år knyttet til prosjektet ” Finding new uses for old drugs in clinical treatment of brain 
metastases”, finansiert av Den Norske Kreftforeningen. 
 


2. Bakgrunn for utlysning er anmodningsbrev og utlysningstekster fra Institutt for 
biomedisin av 10.12.2015 
 


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


 
 
 
Sak 205/15  
Utlysning – forsker (100 %) i 12 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2015/13425 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (100 %) i en periode på tolv (12) 
måneder ved Institutt for biomedisin. Stillingen er knyttet til prosjektet «A new 
treatment for Phenylketonuria (PKU)». 
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av NFR. 
    


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


 
Sak 206/15   
Tilsetting - forsker (seniorforsker) (10 % bistilling) i 2,5 år ved CCBIO ved Klinisk 
institutt 1 
 
2015/10820 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 207/15   
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 1 år ved Institutt for klinisk 
odontologi 
 
2010/9517 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 208/15  
Tilsetting - forsker (seniorforsker) (10 % bistilling) i 2,5 år ved Centre for Cancer 
Biomarkers (CCBIO) ved Klinisk institutt 1 
 
2015/11071 
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Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 209/15  
Utlysning – universitetslektor (20 %, bistilling) i 4 år ved Klinisk institutt 1, arbeidssted 
ved Førde sentralsykehus  
 
2015/13557 
 
Vedtak: 


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


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


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


 
 
Sak 210/15  
Utlysning – førsteamanuensis/universitetslektor (20 %, bistilling) i 4 år ved Klinisk 
institutt 1, arbeidssted ved Førde sentralsykehus 
 
2015/13561 
 
Vedtak: 


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


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


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


 
 
Sak 211/15  
Tilsetting - stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 


2015/4146 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 212/15  
Utlysning - postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 


2015/13596 


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


midlertidig stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år ved Klinisk institutt 2. 
Stillingen er knyttet til prosjektet ” Individualized therapy based on molecular 
alterations in gynecologic cancer», og er finansiert av Kreftforeningen.  


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


utlysning. 
 
 
Sak 213/15  
Tilsetting – forsker (100 %) i 15 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2015/9442 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 214/15  
Utlysning – førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i 4 år ved Klinisk 
institutt 1, arbeidssted ved Stavanger Universitetssykehus 
 
2015/13571 
 
Vedtak: 


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


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


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


 
 
Sak 215/15  
Tilsetting – forsker (100 %) i 1,5 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/11067 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 216/15  
Tilsetting – forsker (100 %) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/11068 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 217/15  
Tilsetting - stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2015/ 11136 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 218/15  
Utlysning – forsker (100 % vikariat) i 9 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2015/13646 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for vikariatet som forsker (100 %) fra tilsetting og fram til 22. september 
2016 ved Institutt for biomedisin. Stillingen er knyttet til prosjektet «Axl regulates stem 
cell traits in normal and malignant epithelial cells: Basic biology and clinical 
translation». 
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av NFR. 
    


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


 
 
Sak 01/16  
Tilsetting – førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i 4 år i medisin 
(radiologi) ved Klinisk institutt 1    
 
2015/5389 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 02/16  
Tilsetjing utan utlysing – professor II (20 % bistilling) og førsteamanuensis (20 % 
bistilling) ved Klinisk institutt 1 


2015/13008 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 04/16  
Permisjon utan løn frå stilling som stipendiat ved Klinisk institutt 1 


2016/263 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 05/16  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved CCBIO ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert    


2016/326 


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


midlertidig stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år ved Klinisk institutt 2. 
Stillingen er knyttet til CCBIO og prosjektet «Targeting Androgen Receptor in Cancer 
Treatment», og er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). 


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


utlysning. 
 
 
 







Totalt kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2015 - per 31. desember 2015
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


1 Achora Vincentina IGS Thorkild Tylleskär
2 Akol Angela IGS Ingunn Engebretsen Karen Marie Moland, Juliet Babirye
3 Ali Mohamed Abdel-Raouf IKO Athanasia Bletsa Manal Mustafa Sharafeldin, Asgeir Bårdsen
4 Alisauskiene Renata K1 Else Marie Løberg Erik Jonsen


5 Almeland Stian Kreken K1 Emma Hansson Anne Berit Guttormsen,Carolin Freccero, Louis de Weerd
6 Balikuddembe Michael IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
7 Baravelli Carl IGS Sverre Sandberg Mette Tollånes, Aasne Karine Aarsand
8 Bergland Anne Katrine K2 Dag Årsland Hogne Sønnesyn, Alf Inge Larsen
9 Bergum Brith Olsen T. K2 Piotr Mydel Roland Jonsson


10 Binyaruka Peter John IGS Gaute Torsvik Bjarne Robberstad, Josephine Borghi
11 Bjune Jan-Inge K2 Gunnar Mellgren Jørn V. Sagen, Simon Dankel, Pål Njølstad
12 Bjørlykke Yngvild K2 Helge Ræder Marc Vaudel
13 Bjørnestad Anders Øglænd K1 Guido Alves Jan Petter Larsen
14 Blytt Kjersti Marie IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn
15 Brauckhoff Katrin K1 Paul Husby Kerstin Lorenz
16 Bruserud Øyvind K2 Eystein Sverre Husebye Anette Susanne Bøe Wolff, Bergithe Oftedal
17 Chen Ying K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik
18 Dillekås Hanna K2 Oddbjørn Straume Svein A. Jensen, Olav Mella
19 Dyrhovden Gro Sævik K1 Øystein Gøthesen Ove Furnes, Geir Hallan, Anne Marie Fenstad
20 Eide Kristiane Tislevoll IGS Kristine Bærøe Nils-Halvdan Morken
21 Eigenmann Miro IBM Helge Wiig Fronton Ludivine, Sherri Dudal
22 Eikrem Øystein Solberg K1 Hans-Peter Marti Trude Skogstrand
23 Ellingsen Christian Lycke IGS Stein Emil Vollset G. Cecilie Alfsen, Marta Ebbing
24 Elsebahy Ahmad Rashad IKO Kamal Mustafa Kristin Syverud
25 Engeseth Merete Salveson K2 Ola Drange Røksund Silje Mæland, Thomas Halvorsen, Hege Synnøve Clemm
26 Fauske Kristin Røen IBM Lise Madsen (NIFES) Bjørn Liaset, Livar Frøyland
27 Fløtten Øystein K2 Christian von Plessen Ernst Omenaas
28 Forsmo Håvard Mjørud K1 Frank Pfeffer Christian Eriksen
29 Gao Jie K2 Per Magne Ueland Ottar Nygård,
30 Giil Lasse Melvær K2 Jan Erik Nordrehaug Dag Årsland, Einar K. Kristoffersen, Christian A. Vedeler
31 Gjerde Kjersti  IKO Anders Johansson Sverre Lehmann
32 Gjerde Priyanthi Borgen K2 Vidar Martin Steen Ingrid Melle, Erik Johnsen, Silje Skrede
33 Gjerdevik Miriam IGS Håkon K. Gjessing Rolv Terje Lie, Pål Njølstad
34 Gras Navarro Andrea IBM Martha Enger Einar Klæboe Kristoffersen
35 Grytten Elise K2 Gunnar Mellgren Simon Dankel, Espen Rostrup
36 Grønseth Heidi K1 Sabine Leh Hans Peter Marti







37 Hajjar Ehsan K2 Bjørn Tore Gjertsen Vibeke Andresen, Sigrunn M. Hjelle
38 Haanshuus Christel Gill K2 Stein Christian Mohn Kristine Mørch, Nina Langeland
39 Halland Hilde K2 Eva Gerdts Knut Matre, Mai Tone Lønnebakken
40 Hasan Md Mahdi IBM Rolf Bjerkvig Lars Prestegarden
41 Helland Thomas K2 Gunnar Mellgren Håvard Søiland, Emiel Janssen
42 Hernæs Ulrikke Johanne IGS Bjarne Robberstad Kamija Phiri
43 Hoel Ida Marie IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland, Harald Wiker
44 Husebø Gunnar Reksten K2 Rune Grønseth Tomas Eagan, Per Bakke
45 Hustoft Merethe IGS Øystein Hetlevik Sturla Gjesdal, Eva Biringer
46 Jacobsen Cecilie Osman K1 Elisabeth Farbu Kolbjørn Brønnick, Robert Zivadinov, Turi O. Dalaker
47 Jonsson Maria Karolina K2 Espen Haavardsholm Bjørg Tilde Fevang, Siri Lillegraven
48 Kampata Linda Milimo IGS Ingvild F. Sandøy Knut Martin Fylkesnes
49 Karlsen Tom K1 Hans Jørgen Aarstad John-Helge Heimdal
50 Keny Aggrey IGS Martin Were Thorkild Tylleskär
51 Kibira Simon Peter IGS Ingvild F. Sandøy Daniel Marguerite, Frederick Makumbi, Lynn Atuyambe
52 Kristiansen Hege K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Trond Markestad


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


54 Kristoffersen Per Martin K1 Ansgar Espeland Nils Vetti
55 Kvalheim Siri Flagestad IKO Gunhild Strand Illeana Mihaela Martinussen
56 Lie Maria Kolnes IBM James Lorens Lars A. Akslen
57 Lindquist Carine K2 Bodil Bjørndal Espen Rostrup, Rolf K. Berge
58 Litleskare Sverre IGS Guri Rørtveit Knut-Arne Wensaas
59 Ljøkjel Borghild K1 Hans Jørgen Aarstad Lars Helgeland, Stein Lybak
60 Ludvigsen Trine K1 Jonas Fevang Kjell Matre
61 Lysne Vegard K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland, Jutta Dierkes, Elin Strand
62 Manyahi Joel K2 Bjørn Blomberg Nina Langeland, Sabrina Moyo
63 Mugisha Alice IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
64 Müller Karl Erik K2 Audun Nerland Lucile Floeter-Winter, Juliana Ide Aoki
65 Møen Kathy Ainul M IGS Esperanza Diaz Bernadette Nirmal Kumar
66 Nakazwe Chola IGS Knut Fylkesnes Ingvild F. Sandøy
67 Normand Camilla Jacqueline HanK2 Kenneth Dickstein Nigussie Bogale
68 Omar Hikmat K1 Laurence Bindoff Charalampos Tzoulis
69 Onarheim Kristine Husøy IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim, Karen Marie Moland, Mitike Molla Sisay
70 Oppegaard Oddvar K2 Bård R. Kittang Steinar Skrede, Haima Mylvaganam
71 Persson Andreas K1 Jonas Fevang Jan-Erik Giertsen, Lars Engebretsen
72 Raasakka Arne IBM Petri Kursula Anne Baumann
73 Rajthala Saroj K1 Anne Christine Johannessen Daniela Elena Costea, Dipak Sapkota
74 Reikvam Tore IBM Helge Wiig Olav Tenstad, Tine V. Karlsen







75 Risøy Aslaug Johanne IGS Una Ørvim Sølvik Reidun Lisbet Kjome, Sverre Sandberg
76 Sandtorv Lisbeth Beate K1 Irene Elgen Siren Haugland
77 Sanou Anselme Simeo IGS Thorkild Tylleskär Abdoulaye Hama, Esperance Kashala-Abotnes
78 Schriwer Christian IKO Marit Øilo Nils Roar Gjerdet, Harald Gjengedal
79 Schwarzlmüller Thomas K1 Charalampos Tzoulis Martin Biermann
80 Sembajwe Lawrence Fred IBM Marion Kusche-Gullberg Donald Gullberg
81 Shanka Tarekegn Solomon IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Shumbullo, Wakgari Amente
82 Simangwa Lutango Daniel IKO Ann-Katrin Gerd Johansson Anne Nordrehaug Åstrøm
83 Sirnes Eivind K1 Stein Magnus Aukland Irene Elgen, Hilde Gundersen, Silja Torvik Griffiths
84 Skaar Elisabeth K2 Margrethe Achaufel Anette Hylen Ranhoff, Jan Erik Nordrehaug
85 Solberg Carl Tollef IGS Ole Frithjof Norheim Espen Gamlund, Olav Gjelsvik
86 Solberg Silje Michelsen K2 Yenan Bryceson Silke Appel, Lene Frøyen Sandvik
87 Solheim Anne Marit K1 Åse Mygland Unn Ljøstad
88 Sriskandarajah Sanjeevan K1 Rune Bjørneklett Steinar Skrede, Knut Aasarød, Leif Bostad
89 Stangenes Kristine Marie K2 Trond Markestad Bjørn Bjorvatn, Irene Elgen, Mari Hysing
90 Stigen Endre K2 Emmet McCormack Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja
91 Stormark Kjartan K1 Hartwig Kørner Jon Arne Søreide, Kjetil Søreide
92 Sætersdal Christian K1 Lars B. Engesæther Jonas Meling Fevang
93 Sørbye Linn Marie IGS Nils-Halvdan Morken Kari Klungsøyr, Rolv Skjærven
94 Terum Toril Marie K1 Ingelin Testad Arvid Rongve, John Roger Andersen
95 Tongun Justin Bruno IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine
96 Tvedt Tor Henrik A. K2 Øystein Bruserud Annette Katharina Brenner
97 Tveiten Øystein Vesterli K1 Morten Lund-Johansen Rupavathana Mahesparan
98 Ueland Hans Olav K1 Eyvind Rødahl Svein A. Hønsi Jensen, Olav Henrik Haugen
99 Venkateswaran Mahima IGS Frederik Frøen Ole F. Norheim 


100 Vildmyren Iselin Thowsen K1 Oddrun A. Gudbrandsen Alfred Halstensen
101 Waløen Kai Imoda IBM Jan Haavik Aurora Martinez
102 Waruru Anthony IGS Thorkild Tylleskär Thomas Achia
103 Wæhle Hilde Valen K2 Stig Harthug Ingrid Smith, Astrid Gynnild, Arvid Steinar Haugen
104 Ytre-Hauge Sigmund K1 Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 9
K1 29
K2 31
IGS 29
IKO 6
Sum 104







Totalt avholdte disputaser 2015 
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHDMD Aamland Aase IGS Erik L. Werner Kirsti Malterud 16.01.2015 x
2 PHDMD Adriansen Kristin A. Kavli IGS Aina Schiøtz Kari Martinsen 12.06.2015 x
3 PHDMD Bakken Marit Stordal IGS Sabine Ruths Anette Hylen Ranhoff, Lars B. Engesæter 30.09.2015 x
4 PHDMD Balla Yaya Yaliso IGS Bernt Lindtjørn Ole F. Norheim 26.06.2015 x
5 PHDMD Beisland Elisabeth Grov K1 Anne Kari Aarstad August Bakke, Hans Jørgen Aarstad 11.12.2015 x
6 PHDMD Berg Åse K2 Nina Langeland Pål Aukrust 23.09.2015 x
7 PHDMD Berget Ellen K1 Olav Karsten Vintermyrd  Anders Molven, Lars Helgelan 27.05.2015 x
8 PHDMD Bjørgaas Hanne Marit K1 Irene Elgen Mari Hysing 12.06.2015 x
9 PHDMD Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein Husebye, Eirik Bratland 13.03.2015 x


10 PHDMD Bleskestad Inger Hjørdis K1 Lasse Gøransson Harald Bergrem 22.01.2015 x
11 PHDMD Bozickovic Olivera K2 Gunnar Mellgren Jørn V. Sagen 18.12.2015 x
12 PHDMD Brannsether-EllinBente K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Mathieu Roelants 13.11.2015
13 PHDMD Brønstad Ingeborg K2 Eystein S. Husebye Susanne Bøe Wolff, Kristian Løvås 26.03.2015 x
14 PHDMD Burman Robert Anders IGS Steinar Hunskår Erik Zakariassen 12.06.2015 x
15 PHDMD Clemm Hege Synnøve H. K2 Thomas Halvorsen Trond Markestad, Ola Drange Røksund 28.08.2015 x
16 PHDMD Dahl Bente IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit 20.03.2015 x
17 PHDMD Dahl Tone Dolva K1 Olav Tenstad Frank Helle, Carl Michael Hultström 04.12.2015 x
18 PHDMD De Bortoli Alessandro K2 Jian Chen Ole-Jørgen Ohm 30.01.2015 x
19 PHDMD Dybvik Eva K1 Stein Atle Lie Ove Furnes (m), Sophie D. Fosså (m) 18.09.2015 x
20 PHDMD Edvardsen Kine Susann Waade K2 Eirik Bratland Eystein Husebye 27.11.2015
21 PHDMD Ekra Else Marie IGS Eva Gjengedal Tora Korsvold, Gunnhild Blåka 17.04.2015 x


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


23 PHDMD Espedal Heidi IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic 23.04.2015 x
24 PHDMD Fatima Razia Kaniz IGS Sven G. Hinderaker Amal Bassili 16.10.2015 x
25 PHDMD Fernandes Carla Duarte K2 Stephanie Le Hellard Vidar M. Steen 05.03.2015 x
26 PHDMD Finne Kenneth K1 Bjørn Egil Vikse Oddrun A. Gudbrandsen, Trond Geir Jenssen 11.12.2015 x
27 PHDMD Fjetland Lars K1 Martin Kurz Jan Petter Larsen, Sumit Roy   08.05.2015 x
28 PHDMD Flatebø Rigmor Siri IKO Knut Leknes Nils Roar Gjerdet, Anne C. Johannessen 28.10.2015 x
29 PHDMD Frei Dominik IBM Jaakko Saraste Tanja Kögel, Rein Åsland 30.01.2015 x







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


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


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


34 PHDMD Harboe Knut K1 Kari Indrekvam Nils Roar Gjerdet, Kjetil Søreide 20.08.2015 x
35 PHDMD Hofstad Håkon IGS Jan Sture Skouen Halvor Næss 02.11.2015
36 PHDMD Hole Lisa Drange K2 Jan Schjøtt Terje H. Larsen 13.03.2015 x
37 PHDMD Hole Magnus IBM Knut Teigen Aurora Martinez 07.12.2015 x
38 PHDMD Homedahl Nils Henrik K2 Jon A. Hardie Ove Fondenes, Ivar Ellingsen, Vidar Søyseth 28.10.2015 x
39 PHDMD Iden Kristina Riis IGS Sabine Ruths  Stefan Hjørleifsson, Knut Engedal 29.04.2015 x
40 PHDMD Igland Jannicke IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset , Ottar K. Nygård 18.02.2015 x
41 PHDMD Inderhaug Eivind K1 Eirik Solheim Allan Larsen, Torbjørn Strand 09.10.2015 x
42 PHDMD Jahnsen Jan Anker K2 Staffan Uhlén 06.03.2015 x
43 PHDMD Jammer Ib K1 Reidar Kvåle Gro Østgaard, Hans Flaatten 05.11.2015 x
44 PHDMD Jepsen Randi Julie IGS Gerd Karin Natvig Jan Roger Andersen 15.04.2015 x
45 PHDMD Johnsen Svein Joar Auglænd K2 Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson 09.01.2015 x
46 PHDMD Karlsen Marie K2 Torbjørn Hansen Roland Jonsson, Silke Appel 18.12.2015 x
47 PHDMD Kismul Hallgeir IGS Anne Hatløy Karen Marie Moland 15.12.2015 x
48 PHDMD Koro Sara Catalin K2 Piotr Mydel Roland Jonsson 26.06.2015 x
49 PHDMD Kvistad Christoper Elnan K1 Halvor Næss Lars Thomassen 20.02.2015 x
50 PHDMD Lauvsnes Maria Boge K2 Roald Omdal 18.06.2015 x
51 PHDMD Lindner Thomas Werner K1 Eldar Søreide Hans Morten Lossius, Odd Bjarte Nilsen 26.03.2015 x


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


53 PHDMD Lundemoen Steinar K1 Paul Husby Ketil Grong, Venny Lise Kvalheim 13.11.2015
54 PHDMD Løkeland Mette K2 Line Bjørge Ole-Erik Iversen 17.04.2015 x
55 PHDMD Madsen Andre Greger K2 Jørn V. Sagen Gunnar Mellgren 18.12.2015 x
56 PHDMD Mahande Michael Johnson IGS Rolv Terje Lie Anne Kjersti Dalveit, Rachel Manongi 19.02.2015 x
57 PHDMD Markhus Maria Wik IBM Marian K. Malde Ingvild E. Graff, Livar Frøyland 18.03.2015 x
58 PHDMD Mazzawi Tarek Ramzi Elia K1 Magdy El-Sahy Trygve Hausken, Dorsi Gundersen 28.08.2015 x
59 PHDMD Moe Kyaw IBM Paivi Kettunen Keijo Luukko 15.06.2015 x







60 PHDMD Mohamed Hassan Gassim IKO Salah Osman Ibrahim Anne N. Åstrøm, Kamal Mustafa, Shaza Idris 03.12.2015 x
61 PHDMD Mori Aman Thomas IGS Bjarne Robberstad Ole Frithjof Norheim 24.11.2015
62 PHDMD Myhren Lene Elisabeth IBM Stein Ove Døskeland Bjørn Tore Gjertsen, Lars Hefindal 16.10.2015 x
63 PHDMD Myrtveit Solbjørg Makalani K2 Børge Sivertsen Ingvard Wilhelmsen, Jens Christoffer Skogen 13.05.2015 x
64 PHDMD Natvik Eli IGS Målfrid Råheim Eva Gjengedal, Christian Moltu 09.10.2015 x
65 PHDMD Netland Inger Anne IBM Per Øyvind Enger Dorota Goplen 30.10.2015 x
66 PHDMD Nganjo Selia IGS Knut Fylkesnes Torvid Kiserud 08.12.2015 x
67 PHDMD Nginamau Elisabeth Sivy K2 Roland Jonsson Bjørn Ove Mæhle 20.02.2015 x
68 PHDMD Nilsen Vegard K2 Frode Gallefoss Gudrun Rohde, Per Bakke 24.11.2015 x
69 dr.philos Okware Sam IGS 20.01.2015 x
70 PHDMD Olsen Nina Rydland IGS Jan Magnus Bjordal  Peter Bradely, Monica Wammen Nortvedt, Bi   19.06.2015 x
71 PHDMD Orøy Aud Jorunn IGS Eva Gjengedal Kjell Erik Strømskag 21.04.2015 x
72 PHDMD Oterhals Kjersti K2 Tone M. Norekvål Rune Haverstad, Jan Erik Nordrehaug 27.08.2015 x
73 dr.philos Raknes Guttorm IGS 02.09.2015 x


74 PHDMD Rygh Astrid Louise Betten K1 Kørner Hartwig
Finn Egil Skjeldestad, Nils Erik Gilhus, 
Torbjørn Eggebø 11.12.2015 x


75 PHDMD Ruhago George Mugambage IGS Ole Frithjof Norheim Bjarne Robberstad 06.11.2015 x


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


77 PHDMD Sand Kristoffer Evebø K2 Astrid Olsnes Kittang Øystein Bruserud 06.11.2015 x


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


79 PHDMD Shayo Elizabeth Henry IGS Astrid Blystad Ole F. Norheim, Peter Kamuzora 30.09.2015 x
80 PHDMD Siepel Francoise K1 Dag Aarsland Mona Beyer, Renate Gruner, Nils Erik Gilhus 13.03.2015 x
81 PHDMD Simonsen Kristian Anton IGS Guri Rørtveit Steinar Hunskår 25.03.2015 x
82 PHDMD Sivakumaran Dhanasekaran K2 Harleen Grewal Mark Doherty, Mario Vaz, Ruth Stavrum 05.03.2015 x
83 PHDMD Suliman Salwa IKO Kamal Mustafa Ying Xue 11.12.2015 x
84 PHDMD Sundstrøm Terje IBM Frits Thorsen Rolf Bjerkvig, Morten Lund-Johansen 09.06.2015 x
85 PHDMD Sørensen Ida Wiig IBM Donald Gullberg Marion Kusche-Gullberg 12.02.2015 x
86 PHDMD Talasila Krishna Mukharji IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 13.05.2015 x
87 PHDMD Tangvik Randi Julie K2 Anette Hylen Ranhoff Anne Berit Guttormsen, Grethe S. Tell 25.03.2015 x
88 PHDMD Taule Tina IGS Jan Sture Skouen Liv Inger Strand, Målfrid Råheim 12.11.2015 x
89 PHDMD Taxt Arne Michael IGS Pål Puntervoll Halvor Sommerfelt 05.10.2015 x







90 PHDMD TheofylaktopouloDespoina K2 Simone Eussen
Øivind Midttun, Per M Ueland, Ottar 
Nygård, Grethe Tell, Stein Emil Vollset 19.02.2015 x


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


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


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


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


Institutt Antall
K1 20
K2 31
IGS 30
IBM 14
IKO 3
Totalt 98







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2016 - per 13. januar 2016
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


1 Smajlagic Dinka K2 Stefan Johansson Tetyana Zayats


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM
K1
K2 1
IGS
IKO
Sum 1







Avholdte disputaser 2016 - per 13. januar 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


Institutt Antall
K1 16
K2 27
IGS 28
IBM 13
IKO 1
Totalt 85





		A) Tilsettingsråd

		B) Dr.grader

		2015

		Totalt opptak ph.d.-programmet 2015

		Totalt disputaser og kreerte kandidater 2015



		2016

		Opptak ph.d.-programmet pr. 13. januar 2016

		Avholdte disputaser og kreerte kandidater pr. 13. januar 2016
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III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Komitémøte i REK vest, 19.11.2015, lenke vedl. 
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 14.12.2015, vedl.  
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016, vedl.  
d) HMS-avvik 10.11.15-20.01.2016, vedl. 
e) Dekanen orienterer  
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a) Referat fra komitémøte, REK Vest, lenke vedl.:  
 


• Møte 19.11.2015:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547720/Møtedokument%20.pdf 


 
 
 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547720/M%C3%B8tedokument%20.pdf





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


  


Sak nr. 2015/2912   
Møtedato: 14.12.15, kl. 14.30-16.00.   
Møtested: Styrerommet, AHH, 4. etg. 
 
 
Tilstede: Eyvind Rødahl, Tone Bjørge, Gülen Arslan Lied, Asgeir Bårdsen, Anne Berit 
Guttormsen, Silje Solberg, Astrid Olsnes Kittang og Martha Rolland Jacobsen 
 
Fra administrasjonen: Kaia Nepstad 
 
Forfall: Donald Gullberg, Odd Helge Gilja, 
 
 
Saksliste 
 
Sak 37/15 Innkalling og saksliste 


 
 


 Innkalling og saksliste godkjent, ingen saker under eventuelt. Roland kommenterer 
at sak om «Aktuelt fra instituttene» mangler fra sakslisten. Saken diskuteres som 
sak 44/15.  
 


Sak 38/15 Utkast til referat fra møte 19.10.2015. 
 


 Referat godkjent uten merknader.  
 


Sak 39/15 Orienteringssaker: 
- SFF: Eyvind orienterte om fakultetets status med søknader om SFF, som hadde 
frist 25. november. Han opplyste om at blant UiBs 27 søknader om SFF, kom 6 fra 
forskningsmiljøer ved MOF. Han gikk deretter kort gjennom prosessen for 
vurdering av søknader, totalt to runder. Han avsluttet med å foreslå at man 
begynner de innledende fasene av arbeidet med slike søknader på tidligere 
tidspunkt, gjerne allerede før sommeren.  
- Forskningsrådet og helseforskningsprogrammene: Eyvind ga en kort 
presentasjon av helseforskningsprogrammene. Han opplyste om at det er fire 
program totalt, hvorav to er startet allerede, og de to neste vil starte i løpet av 
vinteren 2015/2016. Han trakk frem to punkter som er nytt med programmene: 1) 
Det er et økt fokus på nytteverdien for bruker, hvor «bruker» kan forståes både 
som pasienter, fagpersoner eller beslutningstaker, 2) Det stilles krav til 
brukermedvirkning, hvor brukere skal involveres i de ulike stadier i prosessen.  
Det arrangeres et felles seminar mellom brukerutvalgsrepresentanter og forskere i 
Helse Vest 18. januar 2016. UiB forskere som også har tilknytning til Helse Bergen 
kan delta. 
- Innflytting i BUS: Eyvind informerte om status for bygningsprosessen og ga en 
kort beskrivelse av hvordan de nye byggene vil ta form. Innflytning planlegges til 
oktober 2016. Han trakk deretter frem utfordringer knyttet til disse byggene ved at 
de ikke bygges gjennom Statsbygg. Dette medfører at fakultetet ikke får dekket 
midler til utstyr. Fakultetet har derfor søkt om midler gjennom 
Kunnskapsdepartementet, men så langt uten gjennomslag. Det er foreslått 20 mill 
til utstyr til BUS i UiBs budsjett for 2017. 
-Kommersialisering av norske biobanker: Eyvind orienterte om bakgrunnen for 
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saken, og om erfaringene med den kommersialiserte biobanken Lifandis. Han 
presenterte her to aspekter ved saken: på den ene siden må etiske og 
personvernhensyn ivaretas, i tillegg til tilliten til hvordan datamaterialet blir 
behandlet. På den andre siden kan profesjonalisering av biobanker gi en 
profesjonalitet i kontaktflaten overfor brukere av datamaterialet, eksempelvis 
farmasøytiske selskaper. Dette igjen åpner for andre måter datamaterialet kan 
brukes i helseforskning. Saken vil trolig løftes opp på politisk nivå og utredes 
ytterligere i Stortinget. Flere på møtet uttrykte bekymring knyttet til 
kommersialisering av biobanker, og understreket særlig de juridiske utfordringene 
knyttet til personvern og pasientrettigheter ved kommersialisering. Samtidig ble det 
påpekt at en kommersialisering av biobanker kan virke positivt ettersom dette 
innebærer at materialet kan brukes på flere måter.  
- Ny kunngjøring av prosjekter for forskerlinje v/ Anne Berit Guttormsen: 
Anne Berit orienterte kort om den nye kunngjøringen av forskerlinjeprosjekter, som 
er satt til 27. januar. Hun forteller at de i år vil endre programmet for 
presentasjonen for fagmiljøene og prosjektene ved å lage en postersesjon i stedet 
for muntlige presentasjoner. Hun opplyser om at forslaget har fått positiv respons 
både fra instituttledere, fagpersoner og forskerlinjestudenter. Eyvind kommenterer 
at dette også er en fin anledning for faggruppene til å oppdatere sine nettsider.  
- Orpheus Labelling: Roland orienterte kort om hva Orpheus er, og fortalte 
deretter om fakultetets søknad om Orpheus Labelling. Han understreket at 
Orpheus Label ikke er en akkreditering, men snarere et kvalitetsstempel fra 
Orpheus som viser at fakultetets forskerutdanning møter standardene for 
doktorutdanning som er satt av organisasjonen. Representanter for Orpheus vil 
besøke fakultetet i januar i forbindelse med søknaden.  
 


Sak 40/15 SFI 
Forberedelse til ny utlysning 
v/Ramune og Sumathi 


 Eyvind orientert om at utlysningen om SFI ikke kommer som forventet. Saken ble 
derfor ikke diskutert videre.  


Sak 41/15 Fellesgrader på phd-nivå ved UiB. 
Implementering av nye rutiner og maler for nærings-ph.d, og offentlig phd. 
Ph.d-koordinator ved FA, Espen Dahle og Kristin Egset Kjøde. 


 Espen Dahle innledet med en praktisk gjennomgang av bakgrunnen for ordningen 
og beskriver ordningen som et opplegg hvor kandidater i tilknytning til en bedrift 
gjennomfører ph.d.-graden ved den aktuelle bedriften, men i samarbeid med en 
gradsgivende institusjon. Han trakk frem at nærings-ph.d.-er blant annet skiller seg 
fra tradisjonelle eksternfinansierte ph.d.-grader gjennom en finansieringsstøtte fra 
NFR. Ut over dette tas kandidatene opp på det samme grunnlag og med de 
samme vilkår som andre ph.d.-kandidater. Han viste videre til tre hovedformål med 
ordningen: 1) økt rekruttering av forskningskompetanse i næring, 2) langsiktige 
forskningsaspekt i næring, 3) økt samspill mellom akademia og næring. Han 
kommenterer at UiB p.t. har forholdsvis få kandidater gjennom denne ordningen, 
ca. 23 totalt hvorav ca. 4 er knyttet til MOF. Han viste til en NIFU-rapport fra 2013 
som oppsummerte de nasjonale erfaringene med ordningen. Rapporten viste at 
erfaringene jevnt over var positive.  
Sekretærs merknad: NIFU-rapporten er tilgjengelig her.   
Han avsluttet med å nevne ordningens spin-off: offentlig sektor-ph.d.-program, 
med mål om «økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i 
offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill 
mellom akademia og offentlig sektor» (forskningsradet.no).  
Sekretærs merknad: Forskningsrådets utlysning om Offentlig sektor-ph.d. er 
tilgjengelig her.   
Kristin Egset Kjøde fortsatte med å orientere om samarbeidsavtalen som må ligge 



http://www.lifandis.com/

http://www.nifu.no/publications/983309/

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398
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til grunn for alle nærings-ph.d.-kandidater. Avtalen inngås mellom gradsgivende 
institusjon og den aktuelle bedriften, og tar for seg samarbeidets art, omfang, 
formål, ytelse, og andre praktiske forhold. Hun trakk her særlig frem betydningen 
av å avklare forhold knyttet til rett til publisering og bruk av forskningsresultater og 
forskningsmetoder. 
 
Asgeir Bårdsen spør om såkalte fellesgrader (joint degrees), og det ble en kort 
samtale rundt joint degrees. Den utvidede forskningsledelsen enes om at det er 
interessant med mer informasjon om joint degrees på et senere tidspunkt.  
 


Sak 42/15 Møtedatoer for våren 2016 – 3 eller 4 møter 
Forslag til datoer: 1. februar, 7. mars, og 30. mai 
 


 Eyvind presenterer de foreslåtte datoene. Gülen spør om det er nødvendig med 
fire møter til våren. Det avtales at møtet 25. april kuttes ut. Følgende møtedatoer 
for våren 2016 settes opp: 1. februar, 7. mars, og 30. mai.  


Sak 43/15 Aktuelt fra instituttene  
 


 IKO v/ Asgeir Bårdsen: Arbeider med å få på plass avtaleverk med 
kompetansesentrene, med mål om ha dette klart over nyttår. Arbeider også videre 
med oppfølging av Iglands prosjekt om sikker server.  
IGS v/Tone Bjørge: Orienterer om Guri Rørtveit som ny instituttleder. Instituttet 
arbeider også med spørsmål knyttet til lagring og behandling av 
personopplysninger, og etterlyser en samkjøring på fakultetet angående dette. 
Eyvind kommenterer at fakultetet her arbeider for en helhetlig policy på dette feltet. 
Tone avslutter med å fortelle om at PWC har foretatt en internrevisjon av instituttet, 
og gjør kort rede for noen av forslagene som kom frem etter dette. 
K2 v/Roland Jonsson: Instituttet har arrangert en samling for postdoktorer, samt 
en emerituslunsj. Instituttet planlegger strategiseminar 16. januar 2016.  


Sak 44/15 Eventuelt 
 
 


 Ingen saker ble meldt til eventuelt. 
 
 
 
Eyvind Rødahl (s.) 
 


Kaia Nepstad (s.) 
 







uib.no 


27. jan.


16. mars.


20. april


18. mai


22. juni


høst 2016


Vår 2016
Styresaker O-saker 


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


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


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


Mars • Økonomirapport pr. februar 2016  
• Årsrapport HMS 2015 
• Utdanningsmelding, Forskningsmelding og 


Forskerutdanningsmelding 2015 
• Årsmelding 2015 Forskerlinjen  
• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av 


vurdering fra sakkyndig komité  
• Utlysninger og tilsettinger 


• Referater  
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2016 
• Årsrapport – Internasjonalisering ved MOF 
• Årsrapport – Kommunikasjon MOF 2014 
• Statusrapport Handlingsplaner 2014-2016 
• Dekanen orienterer 


April • Økonomirapport pr. mars 2016 
• Utlysninger og tilsettinger  


• Referater  
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2016 
• Informasjon fra NIFU/Doktorgradsregisteret 
• Dekanen orienterer  


Mai • Økonomirapport pr. april 2016 
• Budsjett og budsjettprosess for 2017 
• Tilsettinger  


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


Juni • Feriefullmakt – sommer 2016 
• Økonomirapport pr. mai 2016 
• Budsjett 2017 – Økonomiske rammer og prioriteringer 
• Ny handlingsplan HMS 2016-2018 
• Utlysninger, tilsettinger 
• Lunsj før møtet – med fakultetsstyret  


• Referater  
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2016 
• Tildelinger fra fond og legater tilknyttet UiB 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2016 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 21.01.2016 







Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: III d 


  Møte: 27.01.2016 


 
 
 
 
HMS-AVVIK 10.11.2015 - 20.1.2016 - ORIENTERINGSSAK  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet innførte elektronisk registrering av HMS avvik 
november 2015. Fakultetsstyret vil få rapport over meldte avvik på hvert styremøte til 
orientering.  


HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø 
og materiell, som: 


• branntilløp, brann og eksplosjon 
• innbrudd, tyveri, ran og uvedkommende i/ved bygg 
• materiell skade og bygningsmessig forhold 
• personskade 
• skadelig utslipp til miljø 
• feilhåndtering av kjemikalier/gass, biologiske faktorer og strålekilder 
• vold og trusler fra tredjepart (med tredjepart menes person som ikke er ansatt ved UiB) 
• brudd på HMS-lovgivning og HMS- retningslinjer/-prosedyrer. 


Både ansatte og studenter skal melde avvik i systemet. Studentenes avvik meldes 
videre i systemet til instituttet for oppfølging. 
 
I perioden 10.11.2015 – 20.1.2016 er det meldt 22 avvik, 10 av dem er ferdig 
behandlet. Se vedlagte oversikt over meldte avvik i perioden. 
 
Dette er første rapport av HMS avvik til fakultetsstyret. Rapporten kan endres ut fra 
fakultetsstyrets behov og ønske. 
 
 
 
 
21.1.2016 gej 









		a) Referat - Komitémøte i REK Vest - 19.11.2015

		b) Referat - Utvidet forskningsledelse - møte 14.12.2015

		c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2016

		d) HMS-avvik 10.11.15-20.01.16
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
  Styresak: 06/16 


Sak nr.: 2015/4360   Møte: 27.01.2016  


 
 
 
 
Retningslinjer for Senter for internasjonal helse 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
 
-Fakultetsstyresak 32/2015. Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse 
(2015/4360) 
-Vedlegg – Utkast til retningslinjer for Senter for internasjonal helse (vedlegg 1) 
-Bestillingsbrev fra fakultetet til styringsgruppen (vedlegg 2) 
 


 
Hva saken gjelder 


Fakultetsstyret behandlet sak om etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal 
helse 22.04.2015 med følgende vedtak: 


Fakultetsstyret godkjenner etablering av en styringsgruppe for Senter for internasjonal helse 
med sammensetning og mandat slik det framgår av saksforelegget.  
Fakultetsledelsen har videre bedt senterleder og styringsgruppen om å utarbeide utkast til 
retningslinjer for senteret (vedlegg 2). Utkast til nye retningslinjer legges derfor fram for 
vedtak i fakultetsstyret. 
 
 
Fakultetsdirektørens merknader 
 
Senter for internasjonal helse har høy faglig anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. 
Retningslinjene for Senter for internasjonal helse ble ikke oppdatert ved omorganiseringen 
av fakultetet i 2013. Senteret var først organisert som tverrfakultært selvstendig senter ved 
UiB organisert under Det medisinske fakultet, deretter som eget institutt ved MOF. I 2013 ble 
senteret lagt inn som del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), med fast 
ansatt senterleder. Selv om senteret forvaltningsmessig er underlagt IGS er det behov for å 
opprettholde og styrke de faglige båndene til de øvrige instituttene ved fakultetet og til 
institutter ved andre fakulteter ved UiB, slik at senteret oppleves som et tverrfaglig senter for 
hele UiB og ivaretar sin historiske rolle som tverrfaglig spydspiss både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Utkastet til nye retningslinjer har vært behandlet i fakultetsledelsen før det legges fram for 
fakultetsstyret. Det er tatt omsyn til  
 


• fakultetsstyrets tidligere vedtak i saken 
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• senterets historiske rolle og visjoner for kunnskapsutvikling innen internasjonal helse, 
• senterets mål om å holde høy internasjonal kvalitet i forskning og utdanning 
• fakultetets og UiBs behov for å ivareta senterets omdømme som et internasjonalt 


tverrfaglig nav innen feltet,  
• dets nåværende organisering ved MOF med tilhørende forvaltnings- og 


rapporteringskrav 


 
Det er derfor også lagt inn noen ekstra punkter i mandatet for styringsgruppen utover det 
som ble vedtatt av fakultetsstyret 22.04.2015. 
 
 
 


Forslag til vedtak 
 
Fakultetsstyret vedtar fremlagte utkast til retningslinjer for Senter for internasjonal helse. 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Astrid Bårdgard 
 
 
 
 


 prosjektdirektør 


13.01.2016 
 
 
 
 







Retningslinjer for Senter for internasjonal helse 
Utkast for vedtak i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet den 27.01.2016 
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Senter for internasjonal helse (SIH) er et tverrfaglig og tverrfakultært senter ved Universitetet 
i Bergen (UiB). Det er et anerkjent forsknings- og kompetansesenter innen global helse både 
nasjonalt og internasjonalt. Senteret har vært forankret i universitetets faglige strategier rettet 
mot global- og utviklingsrelatert forskning siden oppstarten i 1988.  
 
 
1. Senterets visjon 
Senterets arbeid med forskning og undervisning i internasjonal helse skal gi bedre helse for 
verdens fattige befolkninger. 
 
 
2. Senterets formål 
Senteret skal være universitetets spydspiss og knutepunkt for helsefaglig forskning, 
forskerutdanning og -undervisning med særlig betydning for verdens fattige befolkninger. 
Senteret skal legge til rette for og koordinere aktiviteter som universitetet og/eller fakulteter 
finner naturlig å legge til senteret.  
 
 
3. Senterets oppgaver 
Senterets hovedoppgaver er å: 
 
• Initiere, drive og koordinere helsefaglig forskning og -undervisning som har særlig 


betydning for verdens fattige befolkninger. 
• Drive forskning, undervisning, forskerutdanning og lederutvikling i partnerskap med 


institusjoner i lav- og mellominntektsland, og bidra til institusjonsbygging hos partnerne. 
• Fungere som debattforum for globale helsespørsmål gjennom seminarer, konferanser o.l. 
 
Disse oppgavene skal løses i samarbeid med institutter og fakulteter ved Universitetet i 
Bergen, samt nære samarbeidspartnere som for eksempel Haukeland Universitetssykehus, 
Christian Michelsens Institutt, Uni Research og Høgskolen i Bergen. 


 
 


4. Senterets organisatoriske plassering, organer og ledelse 
Senteret er organisatorisk plassert ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF).  
  
Senteret skal ha: 
• Tilsatt leder (tittel: Senterleder) og stedfortreder. Senterleder tilsettes av fakultetsstyret.  


Stedfortreder foreslås av senterleder, og oppnevnes av instituttleder. 
• En styringsgruppe 
• Et strategisk fagråd 
• Faglige ansatte fra universitetets institutter som er lokalisert enten på senteret eller på 


instituttene 
• Administrativ bemanning. 
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Senterleder 
Senteret ledes av senterleder som har faglig og administrativt ansvar for virksomheten ved 
SIH, herunder strategisk utvikling av senteret og daglig ledelse. 
Senterleder skal ha det daglige personalansvaret for de vitenskapelig ansatte som fysisk er 
lokalisert på senteret i sin hovedstilling. Det formelle arbeidsgiveransvaret for de ansatte 
ligger hos respektiv instituttleder (se pkt. 5 Senterets bemanning). Senterleder skal ha ansvar 
for senterets prosjektportefølje og økonomi. 
 
Forvaltningsmessig rapporterer senterleder i linje til instituttleder ved IGS.  
Faglig og strategisk rapporterer senterleder til styringsgruppen for senteret. 
 


 
Styringsgruppe 
SIH skal ha en styringsgruppe, bestående av instituttlederne ved MOF og en representant fra 
dekanatet. Styringsgruppen kan ved behov utvides med representanter fra andre fakulteter ved 
UiB og andre samarbeidspartnere. Styringsgruppen og dens leder nedsettes av fakultetsstyret. 
Instituttleder ved IGS kan ikke være leder for styringsgruppen.  Senterleder legger fram saker 
for styringsgruppen og fører referat fra møtene. 
 
Styringsgruppens oppgaver: 
 Støtte og stimulere til at SIH utfører sine hovedoppgaver slik de er nedfelt i retningslinjene. 
• Fatte rådgivende beslutninger som gjør at SIH utfører sine oppgaver som koordinator og 


initiativtaker for forskning og undervisning innen helsefagene av særlig betydning for 
verdens fattige land. 


• Behandle strategier for senterets utdannings- og forskningsvirksomhet, planer, prinsipielle 
spørsmål knyttet til senterets drift og handlingsrom, samt samarbeid mellom SIH og andre 
enheter.  


• Holde oppsyn med faglig resultatutvikling ved senteret og tilse at aktiviteten på tvers av 
instituttene er tilfredsstillende.  


• Behandle senterets innspill til forskings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingene.  
• Informere om relevante prosjekter ved MOF/UiB som naturlig faller inn under 


virksomheten ved SIH, samt stimulere til at disse forankres og synligjøres ved SIH. 
• Overvåke senteret økonomiske situasjon og sikre en forsvarlig drift av senteret. 
• Behandle senterets innspill til neste års budsjettforslag. 
• Foreslå leder av Programutvalg for undervisning (PU) i Internasjonal helse. 
 
Styringsgruppen skal møtes minst to ganger i året; i mai, for å kunne gi innspill til neste års 
budsjettforslag, og i november for å kunne gi innspill til forskings-, forskerutdannings- og 
utdanningsmeldingene. Fagrådet skal delta på ett av styringsgruppens møter. 
 
 
Strategisk fagråd 
Fagrådet skal oppnevnes av MOF og bestå av seks personer, fire personer fra faglige 
institusjoner utenfor Universitetet i Bergen hvorav to utenfor Norge, en representant fra 
rektoratet og en representant fra SIH. Styringsgruppen vedtar dagsorden for fagrådets møter 
etter framlegg fra senterleder. Senterleder innkaller til og leder møtene i fagrådet. Det skal 
avholdes ett rådsmøte årlig og fortrinnsvis samtidig/ parallelt med Styringsgruppens møte i 
mai.  
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En oppsummering fra fagrådets drøftinger gjøres tilgjengelig for styringsgruppen forventes å 
benytte denne i sitt arbeid. Styringsgruppens medlemmer  skal ha anledning til å delta som 
observatører i fagrådets møter.  
 
 
Rådets oppgaver: 
Fagrådet er et rådgivende organ for senteret i saker som vedrører hovedlinjene for senterets 
faglige strategi og virksomhet, og skal legge vekt på å styrke det institusjonelle nettverket 
rundt SIH.  
 
Fagrådet skal behandle og avgi uttalelse i saker som angår: 
• Langsiktig planlegging og innretning av den faglige virksomheten (forskning, 


forskerutdanning og annen utdanning ved senteret, samt formidling). 
• Strategisk nettverksbygging. 


 
 


5. Senterets bemanning  


Senterets bemanning kan bestå av: 
• vitenskapelige personale som gjennom arbeidsavtalen sin er tilknyttet senteret i en 


stillingsprosent og/eller har avtale om å være lokalisert på senteret 
• vitenskapelig personale som formelt har forankret prosjektene sine ved SIH, utfører 


undervisning/veiledning og deltar i forskerskolen, men som er lokalisert ved et av 
instituttene. 


• administrativt ansatte som er tilknyttet senteret og/eller har avtale om å være lokalisert på 
senteret. 


 
Senterets administrative ansatte arbeider i et fellesskap med de administrativt ansatte på IGS. 
Administrasjonssjefen ved IGS har det formelle personalansvaret for senterets administrative 
ansatte, mens senterleder har ansvar for daglig arbeidsledelse. Senteret mottar administrative 
tjenester av IGS, og administrasjonssjefen koordinerer arbeidsoppgavene ved senteret i 
samarbeid med senterleder. 
 
 
6. Evaluering  
Retningslinjene evalueres av senterleder og styringsgruppen etter 2 år. Evalueringen 
presenteres for fakultetsstyret. 
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Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse


Det vises til møte i dekanens utvidete ledergruppe 4.11.2014 med tema Bruk av 
senterstruktur som overbyggende satsinger, profilering. 


En arbeidsgruppe oppnevnt av dekan har utarbeidet forslag om oppnevning av en styrings-
gruppe for Senter for internasjonal helse (SIH). På grunnlag av dekanens forslag og arbeids-
gruppens notat vedtok fakultetsstyret i møte 22.4.2015 å etablere en styringsgruppe for
Senter for internasjonal helse med følgende sammensetning og mandat:


Styringsgruppens sammensetning:


SIH skal ha en styringsgruppe bestående av instituttlederne ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet og en representant fra dekanatet. Styringsgruppen kan ved behov 
utvides med representanter fra andre fakulteter ved UiB og andre samarbeidspartnere. 
Styringsgruppen utpeker selv sin leder for en periode på 2 år, med mulighet for forlengelse i 
en ny periode. Senterleder er sekretær for styringsgruppen.


Styringsgruppens mandat:


I forhold til SIH skal styringsgruppen:


- Fatte rådgivende beslutninger som gjør at SIH utfører sine oppgaver som koordinator og 
initiativtaker for forskning og undervisning innen helsefagene av særlig betydning for 
verdens fattige land.


- Behandle strategier for senterets utdannings- og forskningsvirksomhet, planer, 
prinsipielle spørsmål knyttet til senterets drift og handlingsrom, samt samarbeid mellom 
SIH og andre enheter. 


- Holde oppsyn med resultatutviklingen ved senteret og spesielt med aktiviteten på tvers 
av instituttene.


I forhold til de øvrige institutt skal styringsgruppen få innsyn i prosjekter ved de andre 
instituttene ved fakultetet som naturlig faller inn under SIHs oppgaver.


Deres ref Vår ref Dato


2015/4360-INSE 27.04.2015


Rolf K. Reed


Anne Nordrehaug Åstrøm


Nils Erik Gilhus


Per Bakke


Rolv Terje Lie


Bente Moen
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Styringsgruppen skal møtes minst to ganger i året; i mai, for å kunne gi innspill til neste års 
budsjettforslag og i november for å kunne gi innspill til forskingsmeldingen.


Dekan vil inngå i styringsgruppen i etableringsfasen og ber om at styringsgruppen gjennom-
går og utarbeider forslag til reviderte Retningslinjer for Senter for internasjonal helse på 
grunnlag av endringer siden retningslinjene siste gang ble godkjent av fakultetsstyret ved Det 
medisinske fakultet 3.5.2006.


Senterleder Bente Moen bes i samarbeid med dekan ta initiativ til første møte i styrings-
gruppen. Styringsgruppen utpeker selv sin leder for en periode på to år. 


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.


Retningslinjer for Senter for internasjonal helse:


http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-
styringsorganene/1.3.6-Sentre-og-Odontologisk-klinikk/Retningslinjer-for-Senter-for-
internasjonal-helse





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Utkast til retningslinjer for SiH

		Vedlegg 2 - Bestillingsbrev fra fakultetet til styringsgruppen
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Styresak: 14/16 


Sak nr.:  2015/8950 Møte: 27.01.2016 


UTLYSNING - PROFESSOR I ODONTOLOGI (PERIODONTI) VED INSTITUTT 
FOR KLINISK ODONTOLOGI 


Institutt for klinisk odontologi ber i brev av 25.01.2016 om å få lyse ut en fast stilling som 
professor (100 %) i odontologi (periodonti). 


Stillingen er ledig etter professor Endre Vasstrand som har gått av for aldersgrensen. 


Stillingen har vært lyst ut tidligere som professor/førsteamanuensis (jf. sak 2014/1596). Den 
eneste innstilte kandidaten takket nei til stillingen i brev av 12.05.2015.  


Stillingen ble lyst ut på nytt som førsteamanuensis med søknadsfrist 22.11.2015 (jf. sak 
15/8950 – fakultetsstyresak 75/15). Det meldte seg tre søkere til stillingen, men i brev fra 
instituttleder av 25.01.2016 ble ingen av kandidatene vurdert som aktuelle. 


Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet periodonti, ber instituttet 
om å få lyse ut stillingen på nytt som professor. 


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 (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk odontologi. 


2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for
stillingen innenfor egen budsjettramme.


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


Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


25.01.2016 /IVØI 
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Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Institutt for klinisk odontologi av 25.01.2016 


Brev fra instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi av 25.01.2015 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk  
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Institutt for klinisk odontologi 
 


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


Institutt for klinisk odontologi 


Telefon 55586560 


post@iko.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Jonas Lies vei 79 


Bergen 


Saksbehandler 


Ivar Øiestad 


55582550 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Ber om utlysning av stilling som professor i odontologi (periodonti) 
ved Institutt for klinisk odontologi 


Institutt for klinisk odontologi ber om utlysning av en fast stilling som professor (100 %) i 


odontologi (periodonti).  


 


Stillingen er ledig etter professor Endre Vasstrand som har gått av for aldersgrensen. 


Stillingen har vært lyst ut tidligere som professor/førsteamanuensis (ePhortesak 2014/1596). 


Den innstilte kandidaten takket nei til stillingen. Stillingen ble lyst ut på nytt som 


førsteamanuensis med søknadsfrist 22. november 2015 (ePhortesak 2015/8950). Det meldte 


seg tre søkere til stillingen, men ingen av dem ble vurdert som aktuelle kandidater (jf. 


vedlagte brev fra instituttleder).  


 


Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet periodonti, ber vi at 


stillingen blir lyst ut på nytt som professor.  


 
Institutt for klinisk odontologi bekrefter at det er budsjettmessig dekning for stillingen.  
 
Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. 
 
Vi ber om utlysning av stillingen så snart som mulig. 


 


 


 


Med vennlig hilsen 


 


Anne N. Åstrøm 


instituttleder Tone Friis Hordvik 


 administrasjonssjef  


 


Vedlegg 


  


 


Referanse Dato 


2015/8950-IVØI 25.01.2016 
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Institutt for klinisk odontologi 
 


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


Institutt for klinisk odontologi 


Telefon 55586560 


post@iko.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Årstadvn. 19 


Bergen 


Saksbehandler 


Tone Friis Hordvik 


55588689 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


Vedrørende fakultetsstyresak om utlysning av 
professor/førsteamanuensis i periodonti 


 


Jeg bekrefter herved at det i ephortesak 15/8950 ikke er funnet kvalifiserte søkere for stilling 


som førsteamanuensis i periodonti ved institutt for klinisk odontologi. Personer som skal 


inneha denne stillingen må ha norsk autorisasjon som tannlege ved tilsettingstidspunkt og 


spesialistutdannelse i periodonti. Dette i følge utlysningstekst. 


Det kom inn tre søkere til stillingen, en fra Iran, en fra Brasil og en fra Spania. Søkere fra Iran 


og Brasil må ha tatt kvalifiseringsprogram for utenlandske tannleger før de kan få norsk 


autorisajon som tannlege og er derfor uaktuelle av den grunn. Søker fra Spania hadde 


manglende dokumentasjon på forskningsdelen og utdanning. Dette ble etterspurt flere 


ganger uten at svar ble mottatt. Mangelfull dokumentasjon på forskningsdel gjaldt også søker 


fra Brasil.  På dette grunnlag så instituttet det lite tjenlig å oppnevne komite. 


 


 


Med vennlig hilsen 


 


Anne Nordrehaug Åstrøm 


Instituttleder IKO 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


  


 


 


Referanse Dato 


2015/8950-TOHO 25.01.2016 
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Professor (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for 
klinisk odontologi  
 
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling som 
professor (100 %) i odontologi (periodonti). Arbeidsstad er Institutt for klinisk odontologi, Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Årstadveien 19, Bergen.  
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger nede på sida.  
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar, professor 


Anne Nordrehaug Åstrøm tlf.: 55 58 64 83, e-post: Anne.Aastrom@iko.uib.no eller 


seksjonsleiar, professor Anne Isine Bolstad, tlf.: 55 58 66 46, e-post: 


Anne.Bolstad@iko.uib.no. 


 
Kvalifikasjonar  


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


 søkjarane må ha odontologisk bakgrunn, vere godkjende spesialistar i periodonti og 
ha norsk autorisasjon som tannlege ved tilsetjingstidspunktet. 


 søkjarar med erfaring frå behandling med dentale implantat vert oppmoda til å søkje 


 søkjarar må kunne dokumentere omfattande klinisk erfaring i periodonti og klinisk og 
teoretisk undervisingserfaring samt vitskaplege publikasjonar i periodonti  


 det vil verte lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid.  


 
Det vil verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.  
 
Undervisingsspråket er til vanleg norsk.  
 
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 
 
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)  
 
Løn  
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013) i lønsregulativet til staten, for tida 
640 700 - 676 800 kr brutto for pr. år for ei fulltidsstilling. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot 
til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere 
høgare løn. 
 
Her kan du lese meir om kva 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  



mailto:Anne.Aastrom@iko.uib.no

mailto:Anne.Bolstad@iko.uib.no

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





Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane som 
gjeld til kvar tid og utan godtgjersle 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 følgd.  
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det 
er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og å 
rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.  
 
Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege 
stillingar. Opplysningar om deg som søkjar kan bli gjort offentlege sjølv om du har oppmoda 
om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, blir du 
varsla om dette. 
 
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga. 
 
Søknad  
Slik søkjer du stillinga:  
 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenka «Søk stillingen» på denne sida.  
 
Legg ved elektronisk:  


 CV  


 vitnemål  


 attestar  


 fullstendig publikasjonsliste  


 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar  


 liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysningar om kvar dei er offentleggjorde  


 vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15)  
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.  
 
Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante 
vedlegg er sendt inn innan fristen.  
 
Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige /administrative 


lederstillinger". 


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


Søknadsfrist:  


 







Stillingsomtale  
Professor (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk 
odontologi  
 
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling som 
professor (100 %) i odontologi (periodonti).  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har fem institutt. Ved Institutt 
for klinisk odontologi er hovudoppgåvene forsking, forskarutdanning, formidling og utdanning 
av tannlegar og tannpleiarar, samt spesialist-/spesialutdanning i kliniske odontologiske fag.  
 
Institutt for klinisk odontologi har ca. 65 årsverk fordelt på ca. 30 personer i vitskaplege 
stillingar, ca.15 stipendiatar og 15 i teknisk/administrative stillingar. Instituttet har hovudbase i 
Årstadveien 19.  
 
Den som vert tilsett vil få undervisingsoppgåver i fagområdet periodonti i samsvar med 
gjeldande studieplanar. Seksjon for periodonti har for tida 1.5 vitskapleg tilsette, alle 
professorar.  
 
Undervisningsdelen omfattar grunnutdanning for tannlege- og tannpleiestudentar, og etter- 


og spesialistutdanning av tannleger. Seksjonen har det faglege ansvaret for og driv eit 3-årig 


studieprogram, som kvalifiserer til spesialistgodkjenning i periodonti. Programmet har for tida 


fire studentar. 


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har ført til oppmjuking av grensene mellom 
tradisjonelle fagområde og forandringar i undervisingsoppgåver. Dette vil også kunne føre til 
endringar av oppgåver for den einskilde vitskaplege tilsette. Samarbeid med andre seksjonar 
er prioritert.  
 
Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire forskingsgrupper. Dei tematiske 
satsingsområda omfattar biomaterialar, styrt vevsbygging og regenerasjon, orale infeksjonar 
og inflammasjonar og klinisk odontologisk forsking. Søkjarar med forskingsrøynsle i 
periodonti og relaterte emne vil bli sette framfor andre.  
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk, og den som vert tilsett må kunne undervise på 
norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.  
 
Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 


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


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


eit skandinavisk språk. 


Ansvarsområde og arbeidsplikter  
Den som vert tilsett har plikt til å drive forsking, teoretisk og klinisk undervising, rettleiing, 
eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner.  
 
I følgje generelle regler ved universitetet kan den som vert tilsett innanfor si normale 
arbeidsplikt og faglige kompetanse også bli pålagt undervising, rettleiing og eksamensarbeid 
utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell vekt 
ved tilsetting i vitskaplege mellom - og toppstillingar. Søkjarane må  dokumentere sine 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å leggje ved:  







 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


 oversyn over undervisningsomfang og nivå  


 oversikt over mastergrads- og doktorgradsrettleiing, samt resultat  


 mottekne studentprisar  


 eigne pedagogiske publikasjonar  


 eigne undervisingskompendium og undervisingsmateriell  


 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervising så som 
alternative undervisingsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


 
Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig vurdering 


av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i undervisinga. 


 







Full-time permanent position as Professor of Dentistry 
(Periodontics) at the Department of Clinical Dentistry  
 
A full-time permanent position as professor of dentistry (periodontics) is available at the 
Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The Department is located at the 
following address: Årstadveien 19/21, 5009 Bergen.  
 
See end of page for a description of the position with details on curriculum and area of 
responsibility, particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of 
appointment.  
 
Additional information on the position is obtainable from Professor and Head of Department 


of Clinical Dentistry, Anne Nordrehaug Åstrøm, phone: +47 55 58 64 83, e-mail: 


Anne.Aastrom@iko.uib.no or Professor Anne Isine Bolstad, Leader of Section of 


Periodontics, phone +47 55 58 66 46, e-mail: Anne.Bolstad@iko.uib.no. 


Qualifications  


 To be qualified as associate professor, one needs to have a relevant Norwegian 
doctorate or corresponding qualifications  


 The applicants must have a background in dentistry, and he/she should be approved 
as a specialist in periodontology and must hold certification as a Norwegian dentist 
when entering the position.  


 Applicants with experience from dental implant treatment are encouraged to apply.  


 The applicants must be able to document substantial clinical experience in 
periodontics, and clinical and theoretical teaching experience, in addition to scientific 
publications in periodontics.  


 Applicants should have research leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities and in strategic research planning.  


 
Candidates should be able to demonstrate strong interpersonal skills and the ability to work 
and communicate well with others in a team environment.  
 
The teaching language will normally be Norwegian.  
 
Basic teaching training is a requirement. The successful candidate will be offered appropriate 


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


 
We can offer  


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


academic environment that is in the forefront nationally and internationally  


 Professional challenges with opportunities for personal development and skills 


development 


 A good pension scheme in the Norwegian Public Service Pension Fund 


 Inclusive workplace (IW) 



mailto:Anne.Aastrom@iko.uib.no
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Salary  
Professor salary will be paid in accordance with level 72-75 (code 1013) on the government 


salary scale, at present NOK 640 700 - 676 800 gross p.a. for a full-time position. A pension 


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


highly qualified applicants a higher salary may be considered. 


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


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


 
Guidelines  
The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 
programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 
amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 
schemes and retirement age.  
 
Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 
several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 
opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied.  
 
State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 
possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy 
objective to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the recruitment 
of persons of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are 
therefore encouraged to apply for the position.  
 
The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 
scientific positions.  
 
Information about the applicant may be made public even though the applicant has 
requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if his/her 
request is not respected.  
 
The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any 
time.  
 
Application  
How to apply for the position:  
 
Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” at this 
website:  
 


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


 scanned copies of your certificates  


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


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


 a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation 
with information on where they have been published  


 



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





 the scholarly works, or parts of such works on which the committee should 
place special emphasis in its evaluation (max 15)  


 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 
place special emphasis, is attached in its entirety.  
 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee.  
 
Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to 
make sure all relevant documentation is present.  
 
Reference is made to "Rules of procedure for appointments to chairs at the University of 


Bergen."  


Please note that applications sent by e-mail will not be considered. 
 


Closing date for applications:  


 


 







Description of position  
Full-time permanent position as Professor of Dentistry 
(Periodontics) at the Department of Clinical Dentistry  


 
A full-time permanent position as professor of dentistry (periodontics) is available at the 
Department of Clinical Dentistry, University of Bergen.  
 
The Faculty of Medicine and Dentistry at University of Bergen has five departments. At the 
Department of Clinical Dentistry the main activities are research, supervision at PhD-level, 
promotion of research news to the public, graduate training of dentists and dental hygienists 
and postgraduate training in dentistry.  
 
The Department of Clinical Dentistry has approximately 65 positions; 30 positions for 
scientific staff, approximately 15 PhD students and 15 persons in technical/administrative 
positions. The Department is located in Årstadveien 19/21, 5009 Bergen.  
 
The position is connected to Section of Periodontics, with working obligations in agreement 
with the existing curriculum. The Section of Periodontics has 1.5 scientific positions, at 
present all are professors.  
 
The teaching duties at the Section include teaching of dental students and dental hygienists 


and postgraduate training of dentists. The Section of Periodontics has the responsibility for a 


3-years program, qualifying for specialist authorization in periodontics. There currently are 


four students in the programme. Experience from dental implant treatment is an advantage. 


In the curriculum, cooperation between the different units is highlighted.  
 
The research activities at the Department are organized into research groups. The thematic 
areas of research are biomaterials, oral infections and inflammations, clinical dental 
research, and guided tissue regeneration. Applicants with research experience in 
periodontics will be preferred.  
 
The teaching language will normally be Norwegian. The position requires the ability to be 
able to teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of 
his/her appointment. Norwegian courses will be offered.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of 
appointment. This deadline is extended to two years for the successful applicant who does 
not master a Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Responsibilities and duties  
Research-, teaching- (theoretical and clinical), supervision-, exam administration and 


administrative duties are mandatory according to existing regulations. The one employed will, 


in addition to teaching in periodontics, have teaching obligations in integrated teaching 


courses across units. 


Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 







The University of Bergen emphasizes that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and top academic positions. Applicants must produce evidence of 
their own teaching qualifications. This can be done by submitting, for instance:  
 


 evidence of completed teaching training  


 evaluation reports of the applicant's teaching  


 overview over scope and level of teaching  


 overview over supervision of post-graduate and doctoral candidates  


 student awards received  


 own teaching publications  


 own teaching compendia and material  


 reports showing participation in projects related to the development of  


 teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or teaching environments  
 
All applicants will be evaluated by an expert committee, and the employment board will make 


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


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


The best applicants should expect to be called in for an interview or to hold a lecture. 


 


 





		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev fra IKO av 25.01.2016

		Vedlegg 2 - Brev fra instituttleder ved IKO av 25.01.2016

		Vedlegg 3 - Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk






UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk - odontologiske fakultet 
 
  Styresak: 5/16 


Sak nr.:  2014/5423  Møte: 27.01.2016 


 
 
Årsregnskap 2015 
 


 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 90/14: Budsjett 2015 – prinsipper og status  
b) Fakultetsstyresak 98/14: Budsjett 2015 - forslag rammefordeling institutter og enheter  
c) Fakultetsstyresak 98/15: Økonomirapport pr. oktober 
d) Vedlegg: Rapportering årsregnskap MOF 2015 


 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges årsregnskap 2015 frem for fakultetsstyret. I vedlagte notat redegjøres 
det for detaljene i årsresultatet.  
 


Sammendrag 
Det er svært gledelig at fakultetet fikk et årsresultat på vel 20 millioner kroner som er 
betydelig bedre enn forventet. Det er gjort et godt arbeid ved instituttene og fakultetet samlet 
som har resultert i en vesentlig reduksjon i tidligere års underskudd.  
 
Særlig ble kostnadsinnsparingen større enn forventet i desember. Til tross for et stramt år i 
2015 har vi klart å øke inntektene, redusere kostnadene og oppnå sterkere vekst i eksternt 
finansierte prosjekter enn forventet.  
 
Budsjettet for 2015 er satt opp med balanse i tildelingen for 2015 isolert sett og vi varslet 
videreføring av underskuddet fra 2014 til senere år. Det var tidlig klart at 2016 ville bli et 
stramt budsjettår, noe som gjorde det helt nødvendig å redusere kostnadene i 2015.  
 
I løpet av året har vi gjennomført en rekke tiltak som har redusert kostnadene vesentlig, både 
som reduksjon i stillinger med 24 årsverk fra desember 2014 til desember 2015, og lavere 
driftskostnader. I tillegg ga lønnsoppgjøret i 2015 mindre kostnadsøkning enn budsjettert. 
 
Ut fra prognosen i november på 9 millioner kroner i positivt resultat er det generelt mer 
positivt resultat ved alle enheter med 1-2 millioner kroner, særlig gjelder dette i bruken av 
øremerkede midler som utstyrsmidler og egenfinansiering BOA samt inntekter fra 
Helsedirektoratet. 
 
Samlet underskudd i annuum er redusert både ved Institutt for klinisk odontologi, Klinisk 
institutt 1og 2, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og fakultetets fellesposter. Når 
budsjetteringen av tildeling for 2016 er klar lages en plan for inndekning av resterende 
underskudd.  
 
Nærmere detaljer for årsregnskapet 2015 er vedlagt og fakultetsstyret får en presentasjon av 
årsregnskapet i møtet. 







 


Vurdering av budsjett 2016 
Et bedre resultat enn forventet for 2015 gir god drahjelp for budsjett 2016. Handlingsrommet 
er sterkt begrenset i 2016, og vi har fortsatt underskudd i annuumsøkonomien vår.  
 
Vi vil særlig arbeide for å utnytte budsjettrammene slik at vi har størst mulig aktivitet gjennom 
året. I 2017 forventes bedre budsjettrammer, og vi må allerede nå planlegge for et høyere 
aktivitetsnivå slik at tildelte midler benyttes. 
 
 
Plan for tema i økonomirapportene til fakultetsstyret 
Følgende tema er planlagt i økonomirapportene til møtene i fakultetsstyret i løpet av 2016. 
Temaene skal bidra til å gi fakultetsstyret en bedre oversikt og forståelse av ulike områder i 
et økonomistyringsperspektiv. 
 
Mars - BOA 
April - Årsverk 
Mai - Forutsetninger langtidsbudsjett 
Juni - Institutt 
 
September - Økonomimodell 
Oktober - Institutt 
November - Årsverk 
Desember - Budsjettfordeling 
 
Fakultetsstyret inviteres til å diskutere tema og innhold på styresakene i møtet. 


 


 


Forslag til vedtak: 


Fakultetsstyret tar årsregnskap 2015 til orientering.  


 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
Seksjonsleder økonomi 


 
 
21.01.2016 Ørjan Hauge 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 


1) Rapportering årsregnskap MOF 2015 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Rapportering årsregnskap MOF 2015  
Grunnbevilgningen (GB) 
I desember 2014 budsjetterte vi med balanse i tildelingen for 2015 isolert sett og varslet videreføring av 
underskuddet fra 2014 til senere år. Det var tidlig klart at også 2016 ville bli et stramt budsjettår for 
fakultetet, noe som gjorde det helt nødvendig å redusere kostnadene i 2015. I løpet av året gjennomførte vi 
en rekke tiltak som har redusert kostnadene vesentlig både som reduksjon i stillinger med 24 årsverk fra 
desember 2014 til desember 2015, og lavere driftskostnader. I tillegg ga lønnsoppgjøret i 2015 mindre 
kostnadsøkning enn budsjettert. 
 
Fakultetet har meldt et økende positivt resultat mot slutten av året. Det er svært gledelig at fakultetet fikk 
et årsresultat på vel 20 millioner kroner som er betydelig bedre enn forventet. Til tross for et stramt år i 
2015 har vi klart å øke inntektene, redusere kostnadene og oppnå sterkere vekst i eksternt finansierte 
prosjekter ut over forventet.  
 
Tabell 1: Regnskap per desember 2015 (tall i hele 1 000) 


 


Inntektene ble vel 658 millioner kroner, 9,4 millioner kroner høyere enn forventet i 2015. Over 5 millioner 
kroner av dette er høyere inntekter ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Høyere pasientinntekter, 
bidrag fra Helsedirektoratet og Hordaland fylkeskommune har bidratt til dette.  Den resterende økningen i 
inntektene er investeringstilskudd fra Helse Bergen, bidrag til driftsmidler og refusjon av lønnskostnader og 
høyere eksterne inntekter ved kjernefasilitetene. Direkte inntekter over statsbudsjettet er som budsjettert. 
 
Utstyr og varekjøp er 24 millioner kroner i 2015, 5,3 millioner kroner mindre enn det som var budsjettert 
og skyldes både forsinkede innkjøp og utsatte investeringer. 
 
Lønnskostnadene er 481 millioner kroner i 2015, 9,3 millioner kroner lavere enn budsjettert og 5 millioner 
kroner lavere enn lønnskostnadene i 2014. Et mer moderat lønnsoppgjør enn budsjettert og reduksjon i 
antall stillinger er hovedårsak. Fakultetet har 24 færre årsverk ved utgangen av 2015 enn ved utgangen av 
2014. Personalkostnadene i januar 2016 er også lavere enn januar 2015. 
 
Andre driftskostnader er 74 millioner kroner i 2015, 4,5 millioner kroner høyere enn budsjett men 5 
millioner kroner lavere enn i 2014. Det skyldes stramme driftsrammer på grunn av tidligere års underskudd.  
 
Netto internhandel (interne inntekter og interne kostnader) er 48 millioner kroner, 12,4 millioner kroner 
bedre enn budsjett. Forbedringen skyldes lavere interne kostnader, mer dekningsbidrag, mer interne 
inntekter i kjernefasilitetene samt inntekter på laboratoriefasiliteter (leiested) ved flere institutt. 
 


 GB (tall i 1000)  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 648 945     658 394     9 449         1,5 % 645 463 2 %
Utstyr og varekjøp 29 086        23 829        5 257         18,1 % 2 593 -819 %
Lønn 490 004      480 748      9 256         1,9 % 485 696 1 %
Andre driftskostn 69 287        73 746        -4 459        -6,4 % 78 847 6 %
Internhandel 60 533        48 100        12 433        20,5 % 54 067 11 %
Sum kostn 648 911     626 424     22 487       3,5 % 621 204       -1 %
Driftsresultat 34             31 970       31 936       24 259         32 %
Overføringer fra året før -11 034       -11 034       -             -35 257


Resultat -11 000       20 971        31 971        -11 034        
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Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Avskrivningene 
(verditapet) er 23 millioner kroner og innkjøp (investering) 17 millioner kroner i 2015. Investeringene var 
dermed 6 millioner kroner for lave i 2015 når vårt langsiktige mål er at nyinvesteringene bør dekke 
avskrivningene på eksisterende utstyr.  
 
Resultat og overføringer til 2016 
Regnskapet for 2015 viser et overskudd på vel 20 millioner kroner totalt i grunnbevilgningen.  Inn i 2015 
hadde fakultetet et underskudd på 11 millioner kroner.   
 
Grunnbevilgningsøkonomien vår er delt inn i annuum og øremerkede midler. Vi har i løpet av 2015 klart å 
redusere underskuddet i annuum med 31 millioner kroner men overføringene i øremerkede midler er på 
samme nivå som i 2014 (30 millioner kroner) og like over nivå for 2013 (27 millioner kroner), se figur 1 
under. Store deler av tidligere års underskudd i annuum er dermed nedbetalt og samlet underskudd i 
annuum er redusert til 10,3 millioner kroner. I tillegg kommer bindinger i annuum ut over underskuddet. 
 
I 2014 fikk fakultetet er overskudd i annuum på vel 20 millioner kroner som følge av endring i et innbetalt 
investeringstilskudd til Helse Bergen, som UiBs eiendomsavdeling overtok. Over to år er dermed fakultetets 
underskudd i annuum redusert med vel 51 millioner kroner.   
 
Figur 1: Årsresultat grunnbevilgning annuum, øremerkede midler og totalt, for 2013*, 2014 og 2015 (tall i hele 1 000) 


 
*Negativ overføring annuum fra 2013 består av underskudd annuum 38 millioner kroner + underskudd i øremerkede midler 24 
millioner kroner = totalt 62 millioner kroner. Underskudd for rekrutteringsstillinger ble flyttet over til annuum for inndekning. 


 
Overføringene av øremerkede midler er spesifisert nedenfor. De største overføringene er knyttet til 
Egenfinansiering BOA som inneholder særtildelinger til SFF’er, ERC og tilsvarende. Ved utgangen av 2015 er 
det 8,2 millioner kroner som er tildelt spesifikke forskningstiltak som ikke er benyttet. 
 
Kjernefasilitetene har også en overføring på 8,3 millioner kroner. Dette er midler som spares opp for å 
kunne reinvestere og videreutvikle utstyrsparken ved kjernefasilitetene. 
 
Det er planer for bruk av midlene knyttet til øremerkede tiltak. 
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Tabell 2: Oversikt overføringer øremerkede midler (tall i hele 1 000) 


 
 
Fakultetet har fortsatt underskudd i annuum på over 10 millioner kroner, men et større overskudd på 
øremerkede tiltak på vel 31 millioner kroner.  
 
Utfordringen er at dersom eksempelvis bare halvparten av de øremerkede overførte midlene brukes i 2016, 
samtidig som annuumsøkonomien går i balanse, vil fakultetet som helhet gå med underskudd igjen.  
 
Det er derfor nødvendig med en langsiktig styring av økonomien for å ha størst mulig aktivitet og 
handlingsrom samtidig som den økonomiske risikoen for større underskudd og overskudd er minst mulig. 
 
Prognose målt mot faktisk resultat i 2015 
Fakultetet har gjennomført en planlagt og nødvendig innstramming av økonomien de siste årene som har 
gitt klare resultater, særlig på slutten av året. Det har vært en større reduksjon i antall årsverk. Det gir også 
et godt utgangspunkt for et meget stramt budsjettår i 2016 med minimalt handlingsrom.  
 
Vi har en meget god oversikt over og kontroll med annuumsøkonomien, men midler til øremerkede tiltak er 
mer utfordrende å styre fra år til år blant annet dette avhenger av langsiktige prosesser (f. eks investeringer 
og anbudsprosesser) og forskningsaktivitet (egenfinansiering til prosjektledere og eksternt finansierte 
prosjekter). 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Den eksternt finansierte aktiviteten har vist sterk vekst fra 2014 (14 %). Fakultetet har hatt god uttelling i 
søknader og aktiviteten i prosjektene kommer raskere i gang. Vi vektlegger stor søknadsaktivitet for å sikre 
høy langsiktig aktivitet og vekst.  
 
Tabell 3: BOA per desember 2015 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktiviteten ble 4,9 millioner kroner. Det er 1,9 millioner lavere enn budsjett og også lavere enn 
forventet. Oppdragsprosjektene er lokalisert ved IGS og et av to store prosjekter er i avslutningsfasen. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Totalt ble NFR aktiviteten ved fakultetet 103,7 millioner kroner. Det er langt 
høyere enn budsjett (10,7 millioner kroner) og oppnådd aktivitet i 2014 (22,3 millioner kroner). De fleste 
instituttene har høyere NFR-aktivitet til 2015 enn i 2014. K2 har gjennom mange tilslag og rask oppstart av 
prosjekter økt NFR-aktiviteten med over 50 % (10,4 millioner kroner) fra 2014. UiBs tilskudd til Fellesløftet-
prosjekter ble regnskapsført i desember og reduserte aktiviteten mindre enn antatt. 


Øremerking GP til 2016
Egenfinansiering BOA 8 234             
Kjernefasiliteter 8 304             
Øremerkede utstyrsmidler 4 041             
REK Vest 2 890             
Etter og videreutdanning 1 402             
Spesialist, kvalifisering, dobbelkomp (IKO) 2 658             
Driftsmidler rekrutteringsstillinger 921                 
Andre 2 841             
Sum 31 292           


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 6 822 6 822 4 951 -1 871 7 185 -2 234


NFR - bidragsaktivitet* 93 067 93 067 103 717 10 650 81 452 22 265        


EU - bidragsaktivitet 13 743 13 743 13 918 175 22 425 -8 508        


Annen bidragsaktivitet 113 368 113 368 134 570 21 202 115 277 19 293        
Sum BOA 227 000 227 000 257 156 30 156 226 339 30 817
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EU-prosjekter: Aktiviteten er 13,9 millioner kroner. Det er litt høyere enn budsjett, men betydelig lavere 
enn i 2014 som var et spesielt år med store engangskostnader på noen prosjekt. Hoveddelen av EU-
aktiviteten har i 2015 vært på IKO (4,0 millioner kroner) og K2 (8,1 millioner kroner) 
 
Annen bidragsaktivitet: Totalt aktivitet i 2015 er 134,6 millioner kroner. det er en stor vekst i forhold til 
både budsjett (+21,2 millioner kroner), prognose (+12,2 millioner kroner) og aktiviteten i fjor (+19,3 
millioner kroner). I desember ble det bokført en gave til utstyr (Massecytometri) på 8,0 millioner kroner. I 
tillegg er det generelt høy aktivitet.  
 
Tabell 4: Annen bidragsaktivitet per desember 2015 (tall i hele 1 000) 


 


 Aktivitet for de 10 største giverne er vist i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 5: Aktivitet for de 10 største finansieringskildene i kategorien «Annen bidragsaktivitet» (tall i hele millioner) 


 
 


Overføringer BOA 
Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved årsskiftet 88,5 millioner kroner. Beholdningen er relativt stabil. 
De største variasjonene er i NFR-midler. Gjennom året har det variert fra at vi har en beholdning på 15,2 
millioner i ubrukte midler fra NFR til at vi ved årsskiftet har brukt 14,8 millioner mer enn det som er 
utbetalt fra NFR. Hovedårsaken til dette er kontraktsforhandlinger på et stort prosjekt som ble avsluttet i 
slutten av desember. Utbetalingen av utestående skjer i 2016. 
 


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 23 109 21 751 -1 358 23 109


Organisasjoner 729 913 184 729


Gaver 47 621 70 009 22 388 47 621


Gaveforsterkning 11 698 14 010 2 312 11 698


Næringsliv/privat 2 537 2 677 140 2 537


Stiftelser 25 321 22 683 -2 638 25 321


Annet 2 353 2 527 174 2 353


Totalsum 113 368 134 570 21 202 113 368
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Tabell 6: Overføringer BOA per desember 2015 (tall i hele 1 000) 


 


Resultat og overføringer til 2016 
Aktiviteten ble vel 13 % (30 millioner kroner) høyere enn forventet i 2015 og oppnådde resultater i 2014. 
Økningen kom i første rekke på NFR-prosjekter og annen bidragsaktivitet. Mange tilslag på NFR prosjekter 
og rask oppstart har gitt større aktivitet. I tillegg fikk vi i desember en større investering (8 millioner kroner) 
finansiert av gave fra BFS. 
 
Prognose målt mot faktisk aktivitet i 2015   
Vi er svært fornøyd med den sterke veksten vi har oppnådd for eksternt finansiert virksomhet i 2015. 
Gjennom hele året har det vært stor aktivitet og mange prosjekter har kommet raskere i gang. I BOA er om 
lag halvparten lønnskostnader mens resten er knyttet til investeringer, kjøp av forskningstjenester, reiser 
mm. Dette er kostnader som følger fremdriften i hvert enkelt forskningsprosjekt og er mindre forutsigbar. 
Instituttene har god kontroll på rammene for den eksterne aktiviteten og oppfølging av framdrift er bedre. 
 
For å redusere risikoen i våre eksternt finansierte prosjekter faktureres finansieringskilder på forskudd i 
størst mulig grad. Overføringene ved vårt fakultet har et normalnivå mellom 90 og 100 millioner kroner, 
men varierer gjennom året med nye tildelinger og etter avtalte faktureringstidspunkt. Overføringene utgjør 
omlag 40 % av vår årsomsetning, eller nærmere 5 måneders drift.  
 
De største variasjonene er i forhold til NFR hvor det gjennom 2015 er variasjon fra 15 millioner kroner i 
positiv overføring i juli til 19 millioner kroner i negativ overføring i november. Vi vil se nærmere på om 
mulighetene for større samsvar mellom aktivitet og utbetalinger fra NFR. 
 


Midler overført fra Innovest - fakultet 19 
Ved inngangen til 2015 hadde fakultetet 9,1 millioner kroner overført fra Innovest regnskapsført på fakultet 
19. Det er brukt 0,8 millioner kroner i 2015. I tillegg fikk vi overført 4,3 millioner kroner i desember.  Det 
overføres 12,6 millioner kroner til 2016. 
 
Tabell 7: Midler overført fra Innovest per desember 2015 (tall i hele 1 000) 


 


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


Finansieringskilde Overføring


Oppdragsaktivitet 7 169
NFR - bidragsaktivitet* -14 769
EU - bidragsaktivitet 4 552
Annen bidragsaktivitet Statlige 14 768


Organisasjoner 926


Gaver 40 065


Gaveforsterkning 25 447


Næringsliv/privat 3 629


Stiftelser 4 396


Annet 2 286


Totalt Annen bidragsaktivitet 91 517
Totalsum 88 470


I/K
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik


 Årsbudsjett


Innt. 0 -4 252 4 252 0
Kostn. 1 090 773 317 1 090
Overf. -1 090 -9 090 8 000 -1 090
Resultat 0 -12 569 12 569 0
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Årsverk 
Personalkostnadene utgjør en betydelig del av kostnadene ved fakultetet, spesielt i grunnbevilgningen.  
Endringer i bemanning gir direkte utslag på resultatet.  
 
I løpet av 2015 er bemanningen redusert med nærmere 24 årsverk i grunnbevilgningen. Nedgangen er 
størst i administrative stillinger der en del stillinger holdes ledige på grunn av innsparinger. Men det er også 
nedgang i tekniske stillinger og rekrutteringsstillinger. Det er gledelig at vitenskapelige stillinger er ganske 
stabil i perioden som i tidligere perioder har hatt nedgang.  Se tabellen nedenfor. 
 
Tabell 8: Utvikling i årsverk 


 
 
 


21. januar 2016 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 


 Des 14  Des 15 Endring
Administrative 120,9 109,7 -11,2
Tekniske 181,5 174,7 -6,8
Vitenskapelige 235,4 234,5 -0,9
Rekruttering 164,6 159,8 -4,8


Totalsum 702,2 678,6 -23,6





		Vedlegg 1 - Rapportering årsregnskap MOF 2015
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Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd – 
organisering av valg 


 
 
Valgperioden for midlertidige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger (gruppe B) og 
studentene (gruppe D) er ett år i hht. UiB’s valgreglement §2. 
 
Fakultetets valgstyre – oppnevning av representanter fra gruppe B og D 
 
I hht. valgreglementet, § 3, pkt. 2, oppnevner fakultetsstyret fakultetets valgstyre. Valgstyret 
har ansvar for alle valg ved fakultetet. Valgstyret skal også gi veiledning til 
instituttvalgstyrene. 
 
Valgstyret skal ha medlemmer fra hver av gruppene A, B, C og D. Fungeringsperioden for 
medlemmer i valgstyret er tilsvarende valgperioden, jfr. § 3, pkt. 4. 
Valgstyret skal ha et oddetall medlemmer, og velger selv leder og nestleder, jfr. § 3 pkt. 5. 
 
Sammensetningen av fakultetets valgstyre: 
 
Gr A – faste vitenskapelige 2 (og 1 vara) - oppnevnt for perioden 2013-2017 (4 år) 
Gr C – teknisk/administrative 1 (og 1 vara) - oppnevnt for perioden 2013-2017 (4 år) 
Gr B – midlertidig vitenskapelige 1 (og 1 vara) - oppnevnes for perioden 2016-2017 (1 år) 
Gr D - studentene 1 (og 1 vara) - oppnevnes for perioden 2016-2017 (1 år) 
 
Gruppe A 
• Professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1 (leder av valgstyret) 
  Vara: Professor Rolf Kåre Reed, Institutt for biomedisin 
• Professor Anne Nordrehaug Åstrøm, Institutt for klinisk odontologi 
  Vara: Professor Rolv Terje Lie, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
Gruppe C 
• Rådgiver Kristin Walter, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
  Vara: Avdelingsingeniør Anita Bugge Koldingsnes, Institutt for biomedisin 
 
Fakultetsdirektøren har følgende forslag til representanter for gruppe B og D 
(representantene fra gruppe D etter forslag fra Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg): 
 
Gruppe B 
• Postdoktor Petur Juliusson, Klinisk institutt 2 (gjenoppnevning) 
  Vara: Postdoktor Rakel Brendsdal Forthun, Klinisk institutt 2 (gjenoppnevning, ut mai 2016) 
 
Gruppe D 
• Student Åsmund Djuve (nyoppnevning) 
  Vara: Kathrine Nyhus (nyoppnevning) 







 
Gjennomføring av valg  
 
Fakultets- og instituttvalgene gjennomføres i mai (se vedlagte planer). Studentene (gruppe 
D) har vanligvis gjennomført valg av studentrepresentanter til fakultetsstyre og instituttråd i 
valgforsamling i regi av Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg (MOSU). 
 
Fakultetet foreslår at instituttene (Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2, Institutt for biomedisin, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og Institutt for klinisk odontologi) gjennomfører 
valg til gruppe B i samarbeid med fakultetets valgsekretariat og Kollegiesekretariatet i 
perioden 09.05.-12.05.2016. 
 
Valg av representanter til gruppe B i fakultetsstyret skjer i perioden 19.05.-24.05.2016. 
 
Ifølge valgreglene skal det også oppnevnes valgsekretariat for praktisk gjennomføring av 
valgene. Konsulent Ingunn L. Flatebø og rådgiver Gjert Bakkevold utgjør valgsekretariatet. 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret oppnevner representanter fra gruppe B og D til valgstyret slik det fremkommer i 
saken. 


2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det som 
fremkommer i styresaken. 


3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i tråd med 
reglementet og foreta evt nyoppnevninger. 


4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret kan skje i 
valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som valgforsamling. 
 
 
 
 


Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør    Gjert Bakkevold 
      Rådgiver 
 
 
 
15.01.2016 / GJB 
 
 
Vedlegg: Valgreglement for Universitetet i Bergen 


Plan for gjennomføring av valg i gruppe B til instituttråd og fakultetsstyre 
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Valgreglement for Universitetet i Bergen 


Godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.4.1998, sist endret i møte i 


universitetsstyret 26.11.2015  


Kapittel 1 Bestemmelser som gjelder for alle valg ved Universitetet i Bergen  


§ 1. Reglementets anvendelse  


Dette reglement gjelder for valg av rektor og prorektor, til universitetsstyret, og til 


Universitetssmuseet i Bergen og Universitetsbibliotekets styre. Det gjelder videre for valg av 


dekaner og prodekaner, samt for valg til fakultetsstyre og instituttråd.  


Valg skjer i følgende velgergrupper: 


Gruppe A: Representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


Gruppe B: Representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


Gruppe C: Representanter for teknisk og administrativt tilsatte 


Gruppe D: Representanter for studentene 


Se likevel § 18 pkt. 9 for rektorvalg.  


§ 2. Valgperiode  


Valgperioden er fire år for teknisk og administrativt tilsatte og for fast tilsatte i undervisnings- 


og forskningsstilling.  


For studenter og for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger er 


valgperioden i alle tilfeller ett år. Eksterne medlemmer oppnevnes for fire år. Valg skjer med 


virkning fra 1. august samme år.  


§ 3. Valgstyrer  


1. Det sentrale valgstyret oppnevnes av universitetsstyret. Dette har ansvar for valg av rektor 


og prorektor, for valg av representanter til universitetsstyret og for veiledning av de 


fakultetsvise valgstyrene. Det sentrale valgstyret treffer avgjørelser i forbindelse med disse 


valgene som ikke er tillagt annet organ. Universitetsdirektøren organiserer et fast 


valgsekretariat som er underlagt Det sentrale valgstyret. Universitetsstyret kan tillegge Det 


sentrale valgstyret andre oppgaver.  
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2. Ved hvert fakultet oppnevner fakultetstyret et valgstyre. Dette har ansvar for alle valg ved 


fakultetet, for valg som avvikles etter § 32, og for veiledning av instituttvalgstyrene. 


Valgstyret har ansvar for alle valg ved fakultetet og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt 


annet organ, i forbindelse med disse valgene. Slike avgjørelser kan påklages etter § 17. 


Fakultetsdirektøren (ved valgt dekan) eller dekanen (ved tilsatt dekan) organiserer et 


valgsekretariat som er underlagt fakultetets valgstyre.  


3. Ved hvert institutt oppnevner instituttrådet eller instituttlederen et valgstyre, se likevel § 32. 


Valgstyret har ansvar for alle valg ved instituttet og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt 


annet organ, i forbindelse med disse valgene. Slike avgjørelser kan påklages etter § 17. 


Instituttleder eller den instituttlederen utpeker, organiserer et valgsekretariat som er underlagt 


valgstyret.  


4. Alle valgstyrer skal ha representant for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


(gruppe A), midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B), teknisk og 


administrativt tilsatte (gruppe C) og studentene (gruppe D). Fungeringsperioden for 


medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden, jf. § 2. Dersom medlem av valgstyre 


er foreslått til valg til organ hvor valgstyret har ansvaret for valget, deltar ikke vedkommende 


i styrebehandlingen av saker som gjelder slikt valg.  


5. Valgstyrene skal ha et oddetall medlemmer. De velger selv leder og nestleder. Valgstyrene 


er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak treffes ved vanlig 


flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Medlem av valgstyre kan bringe 


avgjørelse i dette inn for Den sentrale klagenemnd.  


§ 4. Manntall  


Universitetsdirektøren er manntallsfører. Manntallet over de som har stemmerett skal være 


satt opp og offentliggjort senest 6 uker før vedkommende valg i de årene det skal være valg av 


rektor. Ellers skal manntallet være satt opp og offentliggjort senest 4 uker før vedkommende 


valg.  
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§ 5. Stemmerett  


1. Tilsatte ved Universitetet i Bergen har rett til å stemme hvis de senest 1. mars i valgåret har 


tiltrådt slik stillingskategori som det avlegges stemme i. Dersom valget holdes til en tid som 


gjør at denne fristen er åpenbart uhensiktsmessig, kan valgstyret bestemme en annen dato enn 


det som går fram av foregående setning. Datoen skal i tilfelle være minst seks uker før 


vedkommende valg begynner, og skal normalt settes til den 1. i vedkommende 


kalendermåned.  


Det sentrale valgstyret kan bestemme at personer som er tilsatt for en lengre periode for å 


være vikar for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, skal ha stemmerett som om de 


selv var fast tilsatte.  


2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, hvis ikke 


vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år 


når valget holdes, og ikke den som er tilsatt i mindre enn 1/2 stilling. Tilsatt i professor II-


stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er tilsatt i hovedstilling ved 


Haukeland universitetssykehus, har likevel stemmerett ved valg til styre og av dekan og 


prodekan ved fakultetet, samt til grunnenhetens råd.  


3. Stemmeretten faller bort for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling. Dette 


gjelder likevel ikke hvis han eller hun i permisjonstiden er tilsatt som instituttleder, eller i en 


annen stilling ved Universitetet i Bergen og ikke har stemmerett i denne.  


4. Universitetsdirektøren avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og 


forskerstilling eller som teknisk og administrativ.  


5. Studenter har rett til å stemme hvis de har registrert seg ved Universitetet i Bergen og betalt 


semesteravgift innen den dato som er satt som frist for registrering i det semesteret valget blir 


holdt.  


6. Ingen kan ha mer en én stemme i et valg. Fins er person i flere manntall, skal kun én 


stemme avgis og vedkommende må velge hvilke gruppe stemmen skal avlegges i.  
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§ 6. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg  


1. Valgbar er den som senest siden 1. mars i valgåret har vært tilsatt ved Universitetet i 


Bergen. Reglene i § 5.1., 2. og 3. setning ovenfor gjelder tilsvarende.  


Den som har permisjon fra sin stilling på valgtidspunktet, er valgbar hvis det kan forventes at 


vedkommende vil kunne fungere i vervet i minimum ¾ av valgperioden.  


2. Valgbar er likevel ikke den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år hvis ikke 


vedkommende har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved universitetet i minst ett år 


når valget holdes, og ikke den som er tilsatt i mindre enn 1/2 stilling. Tilsatt i professor II-


stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er tilsatt i hovedstilling ved 


Haukeland universitetssykehus, er likevel valgbar ved valg til styre ved fakultetet, samt til 


grunnenhetens råd.  


3. Den som direkte forbereder saker for universitetsstyret eller for fakultetsstyret, er ikke 


valgbar til disse organene.  


4. Universitetsdirektøren avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og 


forskerstilling eller som teknisk og administrativ.  


5. Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den 


som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har 


tjenestegjort sammenhengende i dette, se imidlertid § 10 annet ledd 2. pkt. Varamedlem som 


har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i 


neste periode.  


6. Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett etter § 5 nr. 5. Student som er 


foreslått som kandidat ved valg, må gi beskjed senest én uke etter mottatt melding om 


forslaget, om han eller hun er villig til å imot valg. Student som tar imot valg etter dette 


reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele valgperioden så lenge han eller hun er 


valgbar.  


7. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter 


søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.  
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§ 7. Valgmåte  


1. Valg for tilsatte holdes normalt som elektronisk valg.  


2. Valgstyret kunngjør de innkomne og godkjente forslagene for velgerne i god tid, normalt 


ikke mindre enn to uker før stemmegivningen begynner, med mindre valgstyret finner det 


ubetenkelig å kunngjøre forslagene senere.  


3. Valg for studenter blir holdt som elektronisk valg eller i valgforsamling, jf. § 8, etter 


valgstyrets bestemmelse.  


4. Valgstyret kan bestemme at valget skal holdes i valgmøte. Valgstyret kaller inn til 


valgmøte, og gir regler om gjennomføringen av møtet. Det skal påses at innkallingen til møtet 


og opplysninger om valget er gitt på fyllestgjørende måte og i god nok tid til at flest mulig av 


de stemmeberettigede kan delta. Som hovedregel må innkallingen ha gått ut senest ti dager før 


valgdagen. For at et valg i et valgmøte skal være gyldig, må minst 50% av de 


stemmeberettigede i kretsen ha avgitt stemme. Dersom dette ikke oppnås, holdes nytt valg 


med de samme kandidatene.  


§ 8. Studentorganer som valgforsamling  


1. Ved valg av studentrepresentanter til universitetsstyret avgjør Studentparlamentet om dette 


skal holdes som elektronisk valg eller foretas i valgforsamling. Ved bruk av valgforsamling 


ved dette valget, er Studentparlamentet valgforsamling.  


2. Fakultetsstyret eller instituttrådet kan beslutte at valg til henholdsvis fakultetsstyret og 


instituttrådet skal skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som 


valgforsamling. Ellers skal valget holdes som elektronisk valg.  


3. Dersom valg av studenter til universitetets styringsorganer foretas i valgforsamling, 


avholdes valget etter reglene om listevalg. Nominering av kandidater, kunngjøring og annet 


forarbeid til valget må skje i samsvar med prinsippene i dette reglement. De enkelte 


styringsorganer påser at valg til slike valgforsamlinger skjer i betryggende former.  
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§ 9. Valgformer  


Følgende valgformer kan brukes:  


• preferansevalg 


• flertallsvalg 


• listevalg 


Listevalg kan bare brukes ved studentvalgene.  


§ 10. Fremgangsmåte ved preferansevalg  


Ved preferansevalg benyttes følgende fremgangsmåte:  


1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist som 


er fastsatt for de enkelte valg. Det kan fremsettes forslag på én kandidat og opp til det antall 


kandidater som tilsvarer det antall representanter og vararepresentanter som skal velges. 


Fremmes forslag på et antall kandidater som svarer til det antall representanter og 


vararepresentanter som skal velges, betegnes dette liste, sml. pkt. 6 og 7 nedenfor. En 


kandidat kan bare være oppført én gang på stemmeseddelen.  


2. Forslagene skal være underskrevet av minst tre stemmeberettigede personer ved det 


aktuelle valg. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges 


skriftlig samtykke fra denne, se § 6 femte ledd 2. pkt.  


3. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks 


underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for å sette fram 


forslag er ute. Valgstyret skal fremme supplerende forslag i den utstrekning dette er 


nødvendig for å få et tilstrekkelig antall kandidater, eller et tilstrekkelig antall kandidater av 


begge kjønn. Med tilstrekkelig antall kandidater forståes så mange kandidater som det antall 


representanter og vararepresentanter som skal velges. Det skal velges to vararepresentanter 


mer enn antall valgte representanter.  


4. Forslagsstillerne kan trekke et forslag inntil én uke før fristen for innlevering av forslag. 


Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til den/de 


kandidaten/e som var foreslått i dette forslaget.  
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5. Valgstyret gjør stemmesedlene tilgjengelige i det elektroniske valglokalet.  


6. Stemmesedlene settes opp slik: Der det er levert liste, sml. pkt.1, føres navn på 


forslagsstiller for de enkelte lister opp løpende, horisontalt over en horisontal strek på 


stemmeseddelen. Under streken, under hver listebetegnelse, føres navnene på de forslåtte 


kandidater opp i kolonne, i den rekkefølge forslagsstillerne har satt dem opp.  


7. Når slike lister er oppført i stemmeseddelen, eller der det ikke er levert liste, føres det 


videre opp under den horisontale streken, i en ny vertikal kolonne, de foreslåtte kandidater i 


alfabetisk rekkefølge. Her markeres hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.  


8. Etter valgstyrets bestemmelse kan stemmeseddelen gis en utforming som avviker fra det 


som er bestemt i pkt. 6 og 7 ovenfor, dersom det etter valgstyrets skjønn kan medføre 


forenklinger for velgerne.  


9. Ved valg i valgmøte eller i valgforsamling for studenter, deler valgstyret stemmesedler ut 


til de stemmeberettigede medlemmer ved valgmøtets begynnelse  


10. Valget foretas slik: Hvis velgeren ønsker å gi stemme til en oppført liste, skrives X i 


rubrikken foran denne liste over den horisontale streken. Velgeren har da avgitt stemme for 


denne listens kandidater og med den preferanse som listens forslagsstillere har oppført. Det 


kan ikke samtidig foretas preferanser under streken.  


11. Hvis velgeren ikke ønsker å avgi stemme for en liste som omtalt ovenfor, markerer 


velgeren sine preferanser i rubrikkene under den horisontale streken slik: Velgeren setter 


tallene 1,2,3 osv, i rubrikkene foran navn på de kandidater velgeren vil ha valgt, og etter den 


preferanse velgeren har. Tallet 1 gir høyeste preferanse. Velgeren avgjør selv hvor mange 


kandidater som skal prefereres. Velgeren kan fritt plassere tall under den horisontale streken 


uavhengig av oppdelingen i kolonner og rekkefølge i oppføringene i kolonnene.  


12. Dersom valgstyret har vedtatt en avvikende utforming av stemmeseddelen, jf. pkt. 8 


ovenfor, gir valgstyret også utfyllende regler om hvordan stemmegivningen skal foregå. Disse 


kan om nødvendig avvike fra reglene i pkt. 10 og 11 ledd ovenfor.  
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13. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den utdelte stemmeseddel, 


skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er utfylt i samsvar med reglene 


i pkt. 10-12 ovenfor, skal vrakes.  


§ 11. Fremgangsmåte ved flertallsvalg  


Ved flertallsvalg fører velgerne opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin 


stemme. Den kandidaten som har fått over halvparten av de avgitte stemmene, er valgt. Der 


ingen har fått over halvparten av de avgitte stemmene, foretas det nytt valg, der kun de to 


kandidatene som har fått flest stemmer deltar. Nominasjonsregler ved valg av én kandidat går 


fram av dette reglementets § 18 (rektor og prorektor), og § 28 (dekan og prodekan).  


§ 12. Fremgangsmåte ved listevalg  


Ved listevalg brukes følgende fremgangsmåte:  


1. Forslag med liste over kandidater til valg etter dette reglement må være innkommet til 


valgstyrene innen den frist som er fastsatt for det enkelte valg. Listen skal inneholde så mange 


forskjellige navn som det antall representanter og vararepresentanter som skal velges pluss 


tre, likevel minst fem navn. Samme navn kan føres opp to ganger.  


2. Listeforslaget skal være underskrevet av minst tre stemmeberettigede ved det aktuelle valg. 


Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt for valg, skal listeforslaget vedlegges skriftlig 


samtykke fra denne. Ingen kan skrive under på mer enn ett listeforslag.  


3. Listeforslaget skal ha en overskrift eller det skal stå hvilken gruppe eller hvilke velgere som 


har sendt inn forslaget. Valgstyret kan i samråd med forslags-stillerne foreta slike endringer i 


over-skriftene som er nødvendig for å forebygge forveksling eller misforståelser.  


4. Ingen kan være kandidat på mer enn én liste. Blir en kandidat oppført på flere lister, må 


vedkommende gi beskjed om hvilken liste han eller hun ønsker å stå på, senest én uke etter 


utløpet av fristen for å fremsette forslag. Hvis ikke slik beskjed gis innen denne fristen, 


stryker valgstyret kandidaten fra alle andre forslag enn det først inn-komne vedkommende er 


oppført på. Hvis en valgliste på grunn av slik strykning ikke lenger inneholder det nødvendige 


antall navn, skal valgstyret gi forslagsstillerne en frist på tre dager til å supplere den.  
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5. Når valgstyret mottar et listeforslag, skal det straks sende underretning om dette til de 


oppførte kandidater. De innkomne listeforslag kunngjøres senest 2 uker før valget.  


6. Forslagsstillerne kan trekke et innsendt listeforslag inntil én uke før fristen for innlevering 


av listeforslag. Hvis et listeforslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette 


til alle kandidater på listen og til andre forslagsstillere.  


7. Ved listevalg kan velgeren gi kandidater én tilleggsstemme ved å sette kryss foran navnet 


til kandidaten, ved å føre opp navnet til kandidaten en gang til, eller ved å skrive "kum" eller 


lignende før navnet.  


§ 13. Velger som nektes å avgi stemme  


Den som nektes å avgi stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har 


stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. For klage, se § 17.  


§ 14. Valgprotokoll  


Resultatet av valg skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret.  


Melding om resultatet av rektor- og prorektorvalg og av valg til universitetsstyret, sendes til 


universitetsstyret og kunngjøres straks. Melding om resultatet av fakultets- og instituttvalg 


sendes til fakultetsstyret og instituttråd og kunngjøres straks. Melding om alle valg, sendes det 


faste sekretariat for Det sentrale valgstyre (se § 3, pkt. 1, nest siste setning).  


§ 15. Uttreden i valgperioden  


1. Den som slutter i tilsettingsforhold eller som student ved Universitetet i Bergen, trer ut av 


universitetsstyret og fakultets- eller instituttstyre/instituttråd fra samme tidspunkt. Dette 


gjelder også den som av annen grunn taper sin valgbarhet til vedkommende verv.  


2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor Universitetet i Bergen, trer ut i 


permisjonstiden.  


3. Organet selv kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av funksjonsperioden, når 


tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.  
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4. Når et medlem trer ut av sitt verv etter reglene ovenfor, rykker første varamedlem opp som 


fast medlem, eventuelt for permisjonstiden. Fratrer rektor, holdes nyvalg av rektor og 


prorektor. Fratrer dekan eller prodekan mer enn ett år før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg 


for den tiden som er igjen. Dersom dekan fratrer mindre enn ett år før funksjonstiden er ute, 


rykker prodekan opp som dekan. Fakultetsstyret avgjør om det skal være nyvalg på prodekan 


eller om det skal velges en annen ordning.  


§ 16. Kjønnsmessig balanse  


1. Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse 


så vidt mulig være oppfylt for medlemmene og for varamedlemmene innen den enkelte 


valgkrets. Skal det velges fire medlemmer eller flere fra én valgkrets, skal hvert kjønn være 


representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges to eller tre medlemmer fra 


valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse kravene gjelder også ved valg av 


varamedlemmer.  


2. Viser det seg ved opptelling ved preferansevalg eller flertallsvalg at ett kjønn vil få færre 


representanter enn det som kreves i pkt. 1, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn 


så vidt mulig opp, inntil man har oppnådd slik balanse.  


3. Der det er levert liste, jf. § 12 pkt.1, skal listeforslaget så vidt mulig oppfylle kravene i pkt. 


1. Viser det seg ved fordelingen av plasser på en liste at disse kravene ikke vil bli oppfylt for 


vedkommende listes representasjon, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn opp 


inntil man har oppnådd slik balanse.  


§ 17. Klage  


1. Alle beslutninger i henhold til dette reglement som er truffet av andre valgstyrer enn Det 


sentrale valgstyret, eller av universitetsdirektøren, kan påklages til Det sentrale valgstyret. 


Beslutninger i Det sentrale valgstyret, bortsett fra klagesaker, kan påklages til Den sentrale 


klagenemnd.  


2. Klage sendes det organ som har truffet vedtaket og må være mottatt senest åtte dager etter 


at valgresultatet er kunngjort. Organet vurderer klagen. Dersom klager ikke gis medhold, 


avgis uttalelse om klagen, og denne sendes straks til klageorganet, jf. pkt 1.  
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3. Mener Den sentrale klagenemnd at det er gjort feil som kan ha hatt betydning for 


valgresultatet, og som ikke kan rettes ved ny opptelling, kan den fastsette at det skal holdes 


nytt valg. Dette skal holdes snarest mulig.  


Kapittel 2 Valg av rektor og prorektor  


§ 18. Valgmåte og valgbarhet m.v.  


1. Rektor og prorektor velges i april. Valgbare som rektor og prorektor er både egne tilsatte og 


eksterne.  


2. For å være gyldig må et forslag inneholde både en rektor- og en prorektorkandidat.  


3. Ved valget stemmes det på begge de foreslåtte, jf. pkt. 2, under ett.  


4. Tidspunktet for valget og fristen for å sette fram forslag fastsettes av universitetsstyret og 


kunngjøres senest 1. mars. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om 


fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valget.  


5. Forslag på rektor og prorektor skal være innkommet til Det sentrale valgstyret senest 4 uker 


før valget. Forslag må være underskrevet av minst fem stemmeberettigede universitetstilsatte 


eller studenter. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.  


6. Blir det foreslått en kandidat som kan kreve seg fritatt etter dette reglementets § 6, punkt 5, 


må forslaget være vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke 


trekkes tilbake.  


7. Fremsatte forslag skal straks meddeles de foreslåtte kandidater. Når fristen for å sette fram 


forslag er ute, kunngjøres de innkomne forslag, og det kalles inn til presentasjonsmøte, jf. § 


19.  


8. Valg av rektor og prorektor holdes som flertallsvalg og holdes som elektronisk valg, jf § 7. 


pkt. 1 og 2.  


9. Stemmene skal telles særskilt for følgende tre grupper, og vektes slik:  


- fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling: 51-71%  







12 
 


- teknisk og administrativt tilsatte: 5-25 %  


- studenter: 15-30 %  


Universitetsstyret fastsetter vektingsnøkkel samtidig med at valget kunngjøres.  


§ 19. Kandidatpresentasjon  


Før valget skal det holdes møte der kandidatene blir presentert for universitetets tilsatte og 


studenter. Samtlige kandidater plikter å møte. Alle stemmeberettigede har talerett i møtet. Det 


sentrale valgstyret er ansvarlig for den praktiske gjennomføring av møtet.  


Kapittel 3 Valg til universitetsstyret  


§ 20. Universitetsstyrets sammensetning  


Styret ved Universitetet i Bergen består av:  


a) rektor  


b) to representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling  


c) en representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling  


d) to representanter for studentene  


e) én representant for teknisk og administrativt tilsatte  


f) fire eksterne representanter  


Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et 


sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.  


§ 21. Valgdato. Frist for fremsetting av forslag  


Tidspunktet for valget og fristen for å sette fram forslag fastsettes av universitetsstyret og 


kunngjøres av Det sentrale valgstyret senest den 1. mars. Dersom det i vedkommende år ikke 


skal være valg av medlemmer fra gruppe A eller C, er fristen for kunngjøring seks uker før 
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valget begynner. I kunngjøringen gjøres det også kort rede for reglene om fremsetting av 


forslag og for fremgangsmåten ved valget.  


§ 22. Representanter for tilsatte  


1. Valg av representanter og vararepresentanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 


(gruppe A og B), og for teknisk og administrativt tilsatte (gruppe C), holdes som 


preferansevalg i april eller mai, tidligst fire uker etter rektor- og prorektorvalget.  


2. Universitetsstyret kan gi regler om fakultetsvis vekting av stemmer ved valg av 


representanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling.  


§ 23. Representanter for studenter  


Valg til universitetsstyret av representanter for studentene holdes som preferansevalg mellom 


mars og mai, jf. også § 8.  


§ 24. Kandidatpresentasjon  


I god tid før valgdagen skal valgstyret sørge for at kandidatene blir presentert for de enkelte 


gruppene av stemmeberettigede. Valgstyret avgjør, i samråd med kandidatene og 


forslagsstillerne, på hvilken måte presentasjonen skal skje.  


§ 25. Eksterne representanter  


Departementet foretar oppnevning av eksterne medlemmer og varamedlemmer for disse. 


Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer fremmes av styret.  


Kapittel 4 Valg av dekan, prodekan og representanter til fakultetsstyre  


§ 26. Sammensetning av fakultetsstyre  


Sammensetningen av fakultetsstyrene går fram av "Regler for fakultetsorganene", fastsatt av 


universitetsstyret 18.6.2009.  


§ 27. Valg av fakultetsstyre  


1. Valg av fakultetsstyre holdes i april eller mai på den dag valgstyret fastsetter.  
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2. Representantene for de ulike gruppene velges samtidig.  


3. Valget holdes som preferansevalg eller flertallsvalg, eventuelt i valgforsamling dersom 


vilkårene i pkt. 5 her er oppfylt.  


4. Valgstyret avgjør hvilken valgform som skal brukes.  


5. Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal 


velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som foreslås 


som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende 


fakultetsstyret som valgforsamling. De foreslåtte er valgt dersom forslaget eller forslagene 


oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetsstyrets medlemmer. For gyldig valg 


kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i fakultetsstyret har avgitt stemme. Blanke og 


ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom det ikke oppnås 


et tilstrekkelig antall stemmer i fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt.  


6. Reglene her gjelder også for styret ved Universitetsmuseet i Bergen.  


§ 28. Valg av dekan og prodekan  


1. Valgbare som dekan og prodekan er alle fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, 


samt åremålstilsatte instituttledere. Fakultetsstyret bestemmer om dekan og prodekan skal 


velges blant de nyvalgte fakultetsstyremedlemmene eller blant samtlige tilsatte ved fakultetet i 


disse gruppene.  


2. For å være gyldig må et forslag inneholde både en dekan- og en prodekankandidat.  


3. Ved valget stemmes det på begge de foreslåtte, jf. pkt. 2. under ett.  


4. Dersom valget ikke skal foretas blant de nyvalgte fakultetsstyremedlemmene, fastsetter 


fakultetsstyret valgmåten innenfor disse rammer  


- valget foretas før valg av fakultetsstyre.  


- valget holdes som flertallsvalg, og stemmene vektes etter den sammensetning 


fakultetsstyrene har etter "Regler for fakultetsorganer".  
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5. Forslag på dekan og prodekan skal være kommet inn til valgstyret senest 2 uker før valget. 


Forslag må være underskrevet av minst fem stemmeberettigede fakultetstilsatte eller 


studenter. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.  


6. Ingen kan gjenvelges som dekan eller prodekan hvis vedkommende vil ha fungert i dette 


vervet i et sammenhengende tidsrom på tolv år når den nye valgperioden begynner.  


7. Dersom det bare er innkommet forslag på én person til vervet som dekan eller prodekan, 


foretas dette valget av det avtroppende fakultetsstyret som valgforsamling. Den er valgt som 


oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av fakultetsstyrets medlemmer. For gyldig valg 


kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i fakultetsstyret har avgitt stemme. Blanke og 


ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom den foreslåtte 


kandidaten som dekan eller prodekan ikke oppnår et tilstrekkelig antall stemmer i 


fakultetsstyret, startes valgprosessen på nytt.  


Kapittel 5 Valg av instituttråd  


§ 29. Sammensetning av instituttråd  


Sammensetningen av instituttrådet går fram av "Regler for instituttorganene" og av regler 


fastsatt av det enkelte fakultet.  


§ 30. Valg av instituttråd  


1. Valg av instituttråd holdes i april eller mai på den dag valgstyret fastsetter. 


2. Representantene for hver gruppe velges normalt samtidig. 


3. Valget holdes som preferansevalg eller flertallsvalg. 


4. Valgstyret avgjør hvilken valgform som skal brukes. 


5. Dersom det i en gruppe bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal 


velges som medlemmer og varamedlemmer, og det går fram av forslaget hvem som foreslås 


som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende 


instituttrådet som valgforsamling. De foreslåtte er valgt dersom forslaget eller forslagene 


oppnår tilslutning fra mer enn halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg 


kreves at minst 2/3 av de stemmeberettigede i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og 
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ugyldige stemmer regnes i denne sammenheng som avgitte stemmer. Dersom det ikke oppnås 


et tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt.  


§ 31. Valg av instituttleder  


1. Valgbare som instituttleder og stedfortreder er fast tilsatte i undervisnings- og 


forskerstilling ved instituttet. Disse kan velges som par. 


2. Instituttrådet fastsetter valgmåten innenfor følgende rammer 


- valget foretas før valg av instituttråd  


- valget holdes som flertallsvalg, og stemmene vektes i samsvar med vektingen ved rektorvalg 


3. Forslaget til instituttleder og stedfortreder skal være kommet inn til valgstyret  


senest to (2) uker før valget. Forslaget må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede 


tilsatte eller studenter ved instituttet. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag 


4. Ingen kan gjenvelges som instituttleder hvis vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et 


sammenhengende tidsrom på tolv år når den nye valgperioden begynner. 


5. Dersom det bare er innkommet forslag om én person til vervet som instituttleder, foretas 


valget av det avtroppende instituttrådet som valgforsamling. Den er valgt som oppnår 


tilslutning fra mer enn halvparten av instituttrådets medlemmer. For gyldig valg kreves at 


minst 2/3 av de stemmeberettigede i instituttrådet har avgitt stemme. Blanke og ugyldige 


stemmer regnes som avgitte stemmer. Dersom den foreslåtte kandidaten ikke oppnår et 


tilstrekkelig antall stemmer i instituttrådet, startes valgprosessen på nytt. Dette gjelder 


tilsvarende dersom instituttleder og stedfortreder skal velges som par.  


§ 32. Valg ved andre grunnenheter enn institutt  


For valg av styre ved Universitetsmuseet og andre grunnenheter enn institutt, gjelder 


bestemmelsene her så langt de passer og annet ikke er fastsatt i reglementet for 


Universitetsmuseet eller vedkommende grunnenhet.  


§ 33. Utfyllende regler  


Universitetsstyret vedtar utfyllende regler om valgoppgjør ved gjennomføringen av de ulike 


valgene, jf. § 9  
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§ 34. Veiledning for valg  


Universitetsdirektøren påser at det blir utarbeidet og ajourført en veiledning for alle valg etter 


dette reglement.  


§ 35. Ikrafttredelse  


Reglementet trer i kraft med virkning fra og med 1. januar 2016 og valgreglement for 


Universitetet i Bergen godkjent av Det akademiske kollegium i møte 30.04.1998, sist endret i 


møte i universitetsstyret 14.2.2013, oppheves.  







 


Forslag til tidsplan for valg av representanter (gruppe B) til instituttråd for perioden 
01.08.2016 – 31.07.2017   


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Dato/frist Ansvar Valg av representanter gruppe B (instituttene K1, K2, IGS, IBM og 


IKO) 
14.03.2016 MOF Frist for informasjon fra MOF til instituttene om gjennomføring av valg av 


representanter fra gruppe B til instituttråd 
17.03.2016 MOF Frist for manntallslister fra MOF som sendes til instituttene for kontroll (listene 


er basert på MOF’s tilsattlister per 01.03.2016) 
31.03.2016 Institutt Frist for kunngjøring valg av gruppe B (og informasjon om valgstyret) 
01.04.2016 Institutt Frist for kvalitetssikring av manntallslister  
07.04.2016 Institutt Frist for kunngjøring av manntall gruppe B 
25.04.2016 Institutt Frist for kandidatforslag for gruppe B 
26.04.2016 Institutt Møte i valgstyret for godkjenning av kandidatforslag 
30.04.2016 Institutt Frist for presentasjon av kandidater fra gruppe B til instituttråd (f.eks. på 


nettsider/internavis) 
04.05.2016  Frist for klage manntall gruppe B  
09.-12.05.16  Periode for valg av representanter (gruppe B) til instituttråd 
13.05.2016 Institutt Møte i valgstyret / Frist for kunngjøring av valgresultat 
23.05.2016  Frist for klage på valg av representanter fra gruppe B til instituttråd 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
04.01.2016 / Gjert Bakkevold  


 


 







 


Forslag til tidsplan for valg av representanter (gruppe B) til fakultetsstyre for perioden 
01.08.2016 – 31.07.2017   


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Dato/frist Ansvar Valg av representanter gruppe B til fakultetsstyret ved MOF 
11.04.2016 MOF Frist for kunngjøring valg av gruppe B (og informasjon om valgstyret) 
10.05.2016 MOF Frist for kandidatforslag for gruppe B 
11.05.2016 MOF Møte kl. 13.00 i valgstyret for godkjenning av kandidatforslag 
18.05.2016 MOF Frist for presentasjon av kandidater fra gruppe B til fakultetsstyret (på 


nettsider) 
19.-24.05.16  Periode for valg av representanter (gruppe B) til fakultetsstyret 
25.05.2016 MOF Møte kl. 12.30 i valgstyret / Frist for kunngjøring av valgresultat 
10.06.2016  Frist for klage på valg av representanter fra gruppe B til fakultetsstyret 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
04.01.2016 / Gjert Bakkevold  


 


 





		Saksforelegg
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		Vedlegg 2a Plan for gjennomføring av valg i gruppe B - instituttråd

		Vedlegg 2b Plan for gjennomføring av valg i gruppe B - fakultetsstyre






 1 


Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 3/16 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 27.01.2016 


 
 
 


 
FORSLAG TIL MØTEDATOER I FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET HØSTEN 2016 


 
Fakultetsstyret skal ha fire møter høstsemesteret 2016.  
 
Følgende datoer foreslås: 


 
Onsdag 7. september 2016 


 Onsdag 26. oktober 2016 
 Onsdag 23. november 2016 
 Onsdag 14. desember 2016 
 
Styremøtene holdes i Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus (AHH), rom nr. 402-4,  
kl. 13.15. 
 
Innkalling og sakspapirer sendes elektronisk til styrets medlemmer og eventuelle møtende 
varamedlemmer én uke før møte. Styrets medlemmer og varamedlemmer vil også motta 
elektronisk møteinnkalling i Outlook når møtedatoer er vedtatt av styret.   
 
Innkalling til møtene inkludert offentlige saksforelegg, så vel som offentlige protokoller, er 
tilgjengelig på nettsiden til Det medisinsk-odontologiske fakultet: http://www.uib.no/mofa/om-
fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet.  
 
Eventuell innkalling til ekstraordinære møter, flytting av møtedager eller avlysing av møter vil 
bli gjort kjent så tidlig som mulig. 
 


Forslag til vedtak 


Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte møtedatoene for høstsemesteret 2016. 


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth  
fakultetsdirektør 


  


  Randi Holmås 
styresekretær 


 
 
07.01.2016 /RAHO  
 



http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet






UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
 


Onsdag 16. desember 2015 kl. 13.30 
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 


 
 
***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A  Dekan Nina Langeland (leder)  
    Professor Gunnar Mellgren  
    Professor Helga Birgitte Salvesen  
    Professor Frits Alan Thorsen (vara)  
 
Gruppe B   Stipendiat Maria Teresa Bezem 
    
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Eivind Valestrand 
    Student Martha Rolland Jacobsen (vara)  
 
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF  
 
 
 
Meldt forfall:    Professor Trond Riise (Gruppe A) 


Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D)  
 


***************************************************************************** 
 
 
Prodekan   Professor Eyvind Rødahl   
 
Visedekan    Professor Arne Tjølsen  


Professor Inge Fristad  
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Seksjonssjef Ørjan Hauge  
Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen 
Prosjektdirektør Astrid Bårdgard (t.o.m. sak 113/15) 
Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 113/15)   
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  


 
 
 


***************************************************** 
 
Møte ble innledet med at medisinstudentene Siv Midttun, Nesjla Syrous og Johannes Kaasa 
Andersen orienterte styret om erfaringer med ny studieplan medisin.  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 110/15 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Utdelt i møtet:  
- Sak 112/15 Budsjett – forslag til fordeling: Vedlegg 4 – Økonomirapport pr. 


november.  
- Sak 118/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II i medisin (10 % 


bistilling).  
 
Det var ikke varslet om noen inhabilitetsforhold.  
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  


 
Sak 111/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 18.11.2015.   
  Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 112/15 Budsjett 2016 – forslag til fordeling 


Saksforelegg av 10.12.2015 (ePhorte 15/5771)    
 
  Vedtak:  


1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2016 - forslag til fordeling” 
(vedlegg 1)  


2. Fakultetsstyret tar til orientering et grunnbudsjett på i alt kr 656 185 000 
for 2016 som skal dekke følgende satsningsområder fordelt slik:  


  
3. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst kr 


254.000.000 for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten 
samlet sett.  


4. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å øke den eksternt 
finansierte virksomheten og at dekningsbidrag og gaveforsterkninger fra 
eksterne finansieringskilder brukes for å dekke fakultetets kostnader 
med slik virksomhet. 


5. Fakultetsstyret forutsetter at instituttene synliggjør all egenfinansiering til 
eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de 
eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene. 


 
Sak 113/15  Revisjon og prolongering av handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 


2010-2014 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, til 2016  
Saksforelegg av 01.12.2015 (ePhorte 15/3235)     


 
  Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å prolongere 
revidert Helse, Miljø og Sikkerhet – Handlingsplan 2010 – 2014 for 2016 


2. Arbeidet med ny handlingsplan for HMS ved fakultetet fortsetter i løpet av 
prolongert periode, og presenteres for fakultetsstyret i etterkant av vedtatt 
HMS-plan ved UiB for 2016-2018.  


Fordeling på satsningsområder


Forskning 137 736 200                


Utdanning 18 486 000                  


Instituttrammer 408 575 000                


Fellesfunksjoner og tiltak 91 387 800                  


Totalsum fordelt 656 185 000                
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3. Fra 2016 orienteres styret i hvert møte om rapporterte HMS-avvik ved 
fakultetet, som et ledd i det systematiske HMS-arbeidet. 


 
Sak 114/15  Oppnevning av ny programsensor for master i helseledelse, 


kvalitetsforbedring og helseøkonomi  
Saksforelegg av 01.12.2015 (ePhorte 11/10603)    


 
  Vedtak:  


Berit Bringedal oppnevnes som programsensor for erfaringsbasert master i 
helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi fra 01.01.2016 tom. 
31.12.2019. 


 
Sak 115/15  Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) og leder ved Forsknings-


enhet for helseundersøkelser (FHU) – Klinisk institutt 2  
Saksforelegg av 26.11.2015 (ePhorte 15/12340)   


 
  Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 50 
% stilling som professor/førsteamanuensis og leder ved Forskningsenhet 
for helseundersøkelser (FHU) ved Klinisk institutt 2.  


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


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


 
Sak 116/15  Utlysning – Professor (30 %) i medisin (geriatri) – Klinisk institutt 2  


Saksforelegg av 27.11.2015 (ePhorte 15/12791)   
 
  Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 30 % 
fast stilling som professor i medisin (geriatri) ved Klinisk institutt 2. 


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


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


 
Sak 117/15 Tilsetting – Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi (endodonti) - 


Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
 Saksforelegg av 27.11.2015 (ePhorte 15/6052)   


 
  Vedtak:  
 Unntatt offentlighet.  


 
Sak 118/15  Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II i medisin (10 % bistilling) 


– untatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Saksforelegg av 09.12.2015 (ePhorte 15/13364). 


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


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.  
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III ORIENTERINGSSAKER 
a) Referat – Komitémøte i REK vest, 22.10.2015, lenke vedl. 
b) Referat – Utvidet studieledelse – møter 24.09.2015 og 12.11.2015, vedl.  
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015, vedl.  
d) Tilstedeværelse og varsel om forfall i fakultetsstyremøter (ePhorte 15/279) 
e) Dekanen orienterer  


a. Kostnadsberegning i søknader om eksternfinansiering: Riisa-
utvalget II ser bl.a. på kostnadsberegning i søknader om eksterne 
midler. Forskningsmiljøene og enkeltforskere må motiveres til å 
søke og føle at det er verdt å bruke tid på søknader.  


b. Årstadvollen: Det arbeides videre med prosjektet. Det er 
fremdeles ikke avklart om gammelt odontologibygg skal 
rehabiliteres eller om det blir nybygg. 


c. Rekrutteringsstillinger: Det er mulig fakultetet får tildelt flere 
stillinger ved UiBs tildeling av ufordelte rekrutteringsstillinger.    


d. Innovasjon og næringsutvikling: Flere forskningsmiljøer ved 
fakultetet ser ut til å lykkes og arbeider med å opprette selskap.  


e. Innstegsstillinger: HR-avdelingen ved UiB er positiv til fakultetets 
arbeid med retningslinjer for innstegsstillinger. Det arbeides for 
utlysning av 1-2 innstegsstillinger i 2016 for søkere med 
profesjonsbakgrunn. 


f. Nytt sykehus i Stavanger: Helse Stavanger og Helse Vest går inn 
for at nytt sykehus i Stavanger blir planlagt på Ullandhaug. 
Fakultetet har spilt inn forslag om samfinansiering til Kunnskaps-
departementet, men har ikke fått positiv respons på dette. 
Fakultetet er tidligere invitert inn i planleggingsgrupper i prosjektet, 
og vil vurdere å tre inn når Helse Vest har vedtatt at det skal 
utarbeides et forprosjekt. 


g. Farmasistudiet ved UiB: Til tross for at det fremstod slik i en sak 
hos NRK i november, skal farmasistudiet ved UiB ikke legges ned. 
Farmasistudiet ved UiB er det mest populære og vanskeligst å 
komme inn på i Norge. Studieplassene i farmasi ved UiB er 
underfinansiert, og fakultetet arbeider økt finansiering av 
studieplasser i farmasi. 


 
IV   EVENTUELT  
  Intet.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.30.  
16.12.2015/raho 



http://www.helse-vest.no/no/OmOss/Styret/Styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak%2012815%20Sjukehusutbygging%20i%20Helse%20Stavanger%20HF-%20konseptrapport.pdf

http://www.helse-vest.no/no/OmOss/Styret/Styresaker/Documents/2015/22.12.2015/Sak%2012815%20Sjukehusutbygging%20i%20Helse%20Stavanger%20HF-%20konseptrapport.pdf

http://www.nrk.no/hordaland/farmasoytutdanningen-i-bergen-kan-bli-lagt-ned-1.12667240

http://www.nrk.no/hordaland/farmasoytutdanningen-i-bergen-kan-bli-lagt-ned-1.12667240



