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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
  Styresak: 07/17 


Sak nr.:  2017/1458  Møte: 08.02.2017  


 
 
 
EVALUERING AV NY FAKULTETSSTRUKTUR FRA 2013  
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
- Fakultetsstyresak103/11: Evaluering av fakultetsorganisasjonen og fremtidig organisering 


av Det medisinsk-odontologiske fakultet http://www.uib.no/filearchive/sak-103-11-evaluering-av-
fakultetsorganisasjonen.pdf 


- Fakultetsstyresak 142/11: Framtidig organisering av Det 
medisinsk-odontologiske fakultet https://www.uib.no/filearchive/2010-13430-
5-saksforelegg_1.pdf 


- Fakultetsstyresak 24/12: Omorganiseringsprosjektet «Framtidens fakultet» - Orientering 
om status http://www.uib.no/filearchive/sak-24-12-framtidens-fakultet.pdf 


- Fakultetsstyresak 73/12: Framlegg til ny organisasjon for Det medisinsk-odontologiske 
fakultet – Framtidens fakultet http://www.uib.no/filearchive/fakultetstyresak-73-12-framtidens-fakultet__1.pdf 


- Fakultetsstyresak 95/12: Framtidens fakultet: Status og framdrift. Intern organisering, 
styrings- og ledelsesstruktur og rammer for administrasjon ved fakultet og institutt 
http://www.uib.no/filearchive/sak-95-12-oppdatert_1.pdf 


- Fakultetsstyresak 105/12: Framtidens fakultet. Prosess og status organisasjonsplan 
http://www.uib.no/filearchive/sak-105-12-framtidens-fakultet-styresak-novemberstyremotet.pdf 


- Fakultetsstyresak 115/12: Framtidens fakultet – modell for ledelse ved fakultet og institutt 
og struktur ved instituttene. http://www.uib.no/filearchive/sak-115-12-framtidens-fakultet-modell-for-ledelse-ved-
fakultet-og-institutt-og-struktur-ved-instituttene_1.pdf 


- Fakultetsstyresak 1/13: Instituttnavn på norsk og engelsk – nye institutter 
http://www.uib.no/filearchive/sak-1-13-endelig-instituttnavn-paa-norsk-og-engelsk-nye-institutter_1.pdf 


- Fakultetsstyresak 6/13: Framtidens fakultet a) Lederroller ved fakultet og institutt b) 
Organisering av tekniske tjenester og c) Tilpasninger i ny organisasjonsstruktur 
http://www.uib.no/filearchive/sak-6-13-framtidens-fakultet-2-.pdf 


- Fakultetsstyresak 49/13: Framtidens fakultet – Organisering av tekniske tjenester 
http://www.uib.no/filearchive/sak-49-13-framtidens-fakultet-organisering-av-tekniske-tjenester-3-.pdf 


 
Hva saken gjelder 
Ny organisasjonsstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ble vedtatt i 
Universitetsstyret 27. september 2012 (sak 51/12), med organisering til fem 
institutter, jfr. uhl. § 9-2 (4) fra 1.1.2013.  


Universitetsstyret fastsetter organisering til fem institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, jf. uhl. § 9-
2 (4) fra 1.1.2013: Klinisk institutt I, Klinisk institutt II, Institutt for klinisk odontologi, Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin og Institutt for biomedisin. 


2. Det forutsettes at de nødvendige prosessene som kreves for omorganiseringen, er gjennomført innen dette 
tidspunktet, samt at studenter og ansatte høres i alle relevante spørsmål underveis. 


3. Eventuelle ytterligere forslag om andre omorganiseringer fremmes som egne saker. 



http://www.uib.no/filearchive/sak-103-11-evaluering-av-fakultetsorganisasjonen.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-103-11-evaluering-av-fakultetsorganisasjonen.pdf

https://www.uib.no/filearchive/2010-13430-5-saksforelegg_1.pdf

https://www.uib.no/filearchive/2010-13430-5-saksforelegg_1.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-24-12-framtidens-fakultet.pdf

http://www.uib.no/filearchive/fakultetstyresak-73-12-framtidens-fakultet__1.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-95-12-oppdatert_1.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-105-12-framtidens-fakultet-styresak-novemberstyremotet.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-115-12-framtidens-fakultet-modell-for-ledelse-ved-fakultet-og-institutt-og-struktur-ved-instituttene_1.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-115-12-framtidens-fakultet-modell-for-ledelse-ved-fakultet-og-institutt-og-struktur-ved-instituttene_1.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-1-13-endelig-instituttnavn-paa-norsk-og-engelsk-nye-institutter_1.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-6-13-framtidens-fakultet-2-.pdf

http://www.uib.no/filearchive/sak-49-13-framtidens-fakultet-organisering-av-tekniske-tjenester-3-.pdf
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4. En evaluering av sammenslåing av medisin og odontologi bes foretatt før Det medisinsk-odontologiske 
fakultet foretar ytterligere organisasjonsendringer. 


5. Universitetsstyret ber om å bli holdt fortløpende orientert om saken. 


Gro Lie fremmet først et utsettelsesforslag. Forslaget falt med 10 mot 1 stemme (Lie). 


Punkt 1 ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Lie). Deretter ble punktene 2-5 enstemmig vedtatt. 


Universitetsstyrets vedtak ble gjort på grunnlag av fakultetsstyrets vedtak 22.6.2012, 
sak 73/12, der styret konkluderte etter et lengre evaluerings- og utredningsarbeid i 
2011-2012.  
 
Organisasjonsendringen var forankret i strategiplanen for Det medisinsk-
odontologiske fakultet. I strategimålene for fakultetets organisering var understøtting 
av kjerneaktivitetene, fleksibilitet, tverrfaglighet og videreutvikling av programutvalg 
og forskningsgrupper vektlagt. I handlingsplan for hovedvirkemidler 2011-2013 ble 
det lagt opp til planlegging og gjennomføring av en organisasjonsutviklingsprosess i 
2011-2012, med plan om ny organisasjonsstruktur med iverksetting fra 2013. 
 
Strategiplanen la vekt på at målet var en organisasjonsstruktur som er best mulig 
tilpasset forsknings-, formidlings-, og utdanningsvirksomheten og fleksibel i forhold til 
faglig struktur. I styresak 103/11 vedtok fakultetsstyret fem overordnede 
hovedmomenter for rammene for en omorganisering av fakultetet: 


1. Forenkling av organisasjons- og styringsstruktur og tydeliggjøring av strategisk 
ledelse. 


2. Synliggjøring av tversgående strukturer. 
3. Styrke funksjoner som understøtter forskning og forskerutdanning. 
4. Styrke undervisningsorganisering. 
5. Forenkle administrative funksjoner. 


 
Hovedmomentene bygger i stor grad på  Oxford Research-rapportens råd. Av andre 
eksterne prosesser ble det vist til NFRs evaluering av medisinsk forskning, SFF-
prosessen, søknadsprosesser knyttet til avansert vitenskapelig utstyr, samt større 
reformer som samhandlingsreformen og ambisjoner innen tannhelsefeltet. Av interne 
prosesser ble studieplanarbeid, etablering av kjernefasiliteter for forskning og arbeid 
med effektivisering av administrative funksjoner trukket fram. 
 
 
Evaluering av endring i fakultetets struktur fra 2013: 
I henhold til Omstillingsavtalen ved UiB skal alle organisasjonsendringer gjennomgå 
en evaluering etter en viss tid.  Evaluering av «Framtidens fakultet» er videre fastsatt 
i Handlingsplan for hovedvirkemidler med en gjennomgang av organisasjons-
strukturen i «Framtidens fakultet» ut fra å vurdere: 


- om organisasjonsstrukturen er best mulig tilpasset forsknings-, formidlings- og 
utdanningsvirksomheten  


- optimal organisering internt ved instituttene  
- eventuelle justeringer av administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering. 


 



https://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf

https://www.uib.no/filearchive/strategiplan_mofa-2014-web-2-_1.pdf

http://www.uib.no/filearchive/handlingsplan-for-hovedvirkemidler_1.pdf

https://www.uib.no/filearchive/oxford-research-rapport.pdf
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Fakultetsledelsen foreslår etablering av en prosjektorganisasjon for planlegging og 
gjennomføring av evalueringen, med en styringsgruppe, en planleggingsgruppe og et 
prosjektsekretariat.  
 
Styringsgruppen skal på bakgrunn av innspill fra planleggingsgruppen gjennomgå og 
gi råd om opplegg og plan for gjennomføring av evalueringen til Fakultetsstyret. Det 
fremmes forslag til evalueringsopplegg med milepælsplan for evalueringen for 
fakultetsstyret i møte 29. mars. 
 
Det er utarbeidet forslag til en del medlemmer i gruppene, men det gjenstår 
fremdeles enkelte navn. Vi ber om at dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene. 
 


Forslag til vedtak 
 


1. Fakultetsstyret godkjenner prosjektorganisering for evaluering av ny 
organisasjonsstruktur slik den framgår i saksframlegget. 


 
2. Dekanen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppe og planleggingsgruppe. 


 
3. Fakultetsstyret ber om at forslag til mandat, opplegg og tidsplan for 


evalueringen fremlegges i møte 29.mars 2017. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Ørjan Hauge 
 
 
 
 


 seksjonsleder 


01.02.2017 INSE/ØRH 
 
 





		Sak 07-17 - Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013






UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 14. desember 2016 kl. 12.00 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 
***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A  Dekan Nina Langeland (leder) 
    Professor Trond Riise     
    Professor Thorkild Tylleskär   Thorkild Tyll 
    Professor Gunnar Mellgren 
 
Gruppe B   Stipendiat Siri F. Kvalheim  
    
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Marthe Rolland Jacobsen 
    
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF   
 
 
Meldt forfall:     Student Åsmund Djuve 


Student Anna Ovedie Ellevset 
 


***************************************************************************** 
Prodekan    Professor Eyvind Rødahl 
 
Visedekan   Professor Arne Tjølsen 
 
Visedekan    Professor Roland Jonsson (t.o.m sak 113/16) 
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
    Seksjonsleder Gerd Johannessen 
    Seksjonsleder Marianne Bøe Larsen 
    Seksjonsleder Ørjan Hauge  


Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollskriver) 
     
     
 
  
 


***************************************************************************** 
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 112/16 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Delt ut på møtet:  
Sak 114/16: Økonomirapport MOF november 2016 
 
Varsel om inhabilitet: 
Trond Riise meldte seg inhabil i sak 117/16. 
 
Ingenting ble meldt til Eventuelt.    
 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.  
 


Sak 113/16 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 23.11.2016, vedl. 


  Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 114/16 Budsjett 2017 – forslag til fordeling 


Saksforelegg av 07.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/4966) 
    
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2017 - forslag til fordeling 


(vedlegg 1) 
2. Fakultetsstyret vedtar å fordele kr 4 229 000 mer enn tildelt budsjettramme 


på kr 698 540 000 for å redusere fakultetets positive overføringer. 
3. Fakultetsstyret vedtar et grunnbudsjett på i alt kr 702 768 500 for 2017 


fordelt slik: 
 


 
 


4. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst kr 235.000.000 
for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett. 


5. 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. 


6. 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 115/16 Fast utvidelse av stilling som førsteamanuensis i medisin fra 50 % 
til 100 % - Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd 
Saksforelegg av 07.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/13178) 
 
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet. 


Forskning 157 599           
Utdanning 26 400            
Instituttrammer 422 434           
Fellesfunksjoner og tiltak 96 336            
Totalsum fordelt 702 769           


Fordeling på satsningsområder
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Sak 116/16  Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin 


(ortopedisk kirurgi) – Klinisk institutt 1 
Saksforelegg av 01.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/12955)   
  
Vedtak:  
1. Saken utsettes. 
2. Dekanen bes å ta kontakt med Helse Bergen, Ortopedisk klinikk, eventuelt 


foretaksledelsen før saken fremmes på nytt. 
 


Sak 117/16 Tilsetting – Førsteamanuensis (20 % - 50 %, vikariat) i medisin 
(arbeids- og miljømedisin) – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd 
Saksforelegg av 30.11.2016, vedl. (ePhorte 2016/6201) 


  
  Professor Trond Riise forlot møtet under behandlingen av saken. 
 


Vedtak: 
  Unntatt offentlighet. 
 
Sak 118/16 Sak 118/16 Tilsetting - Professor/førsteamanuensis (50 %) i odontologi 


(oral kirurgi og oral medisin) – Institutt for klinisk odontologi - unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 25. 1. ledd 
Saksforelegg av 01.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/2382)  
  
Vedtak:  


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


offl. § 13, 1.ledd 
Saksforelegg av 05.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/103) 
 
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.  


 
 


III   ORIENTERINGSSAKER 
Saksforelegg av 07.12.2016, vedl. (ePhorte 2016/103) 
 


a) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 21.11.2016, vedl. 
b) Referat – Studieledelse – møte 17.11.2016, vedl. 
c) Innføring av obligatorisk veilederopplæring (e-læring) 
d) Oversikt over HMS-avvik i perioden 16.11.2016 til 06.12.2016 
e) Oversikt over HMS-avvik høsten 2016 
f) Årshjul for fakultetsstyret høst 2016, vedl. 
g) Dekanen orienterer 


• Tillitsvalgte eller representanter fra førsteårstudentene i 
farmasi, tannpleie og ernæring inviteres til fakultetsstyremøte i 
februar 2017 for å orientere om forhold knyttet til det økte 
opptaket høsten 2016. 
 


IV   EVENTUELT  
   
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.30. 
14.12.2016/inghag 





		UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 3/17 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
 
FORSLAG TIL MØTEDATOER I FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET HØSTEN 2017 
 
Fakultetsstyret skal ha fire møter høstsemesteret 2017.  
 
Følgende datoer foreslås: 


 
Onsdag 6. september 2017 


 Onsdag 25. oktober 2017 
 Onsdag 22. november 2017 
 Onsdag 13. desember 2017 
 
Styremøtene holdes i Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus (AHH), rom nr. 402-4,  
kl. 13.15. Unntaket er første styremøte den 6. september hvor det også avholdes et 
styreseminar for det nye fakultetsstyret. Det planlegges et lunsj til lunsjseminar med 
overnatting utenfor UiB campus. 
 
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 2017. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth  
fakultetsdirektør 


  


  Ingrid Hagerup 
styresekretær 


 
26.01.2017/INGHAG  
 



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



		Sak 03-17 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk - odontologiske fakultet 
 
  Styresak: 5/17 


Sak nr.:  2015/5771  Møte: 08.02.2017 


 
 
Årsregnskap 2016 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
1. Fakultetsstyresak 112/15: Budsjett 2016 - forslag til fordeling.  
2. Fakultetsstyresak 102/16: Økonomirapport oktober 2016. 
3. Vedlegg: Årsregnskap 2016 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges årsregnskap 2016 frem for fakultetsstyret. I vedlagte notat redegjøres 
det for detaljene i årsresultatet.  
 


Sammendrag 
 
Grunnbevilgning 
Det er svært gledelig at fakultetet fikk et årsresultat som planlagt på 15 millioner kroner. Det 
har vært god styring med gjennomføring av planlagte tiltak ved instituttene og fakultetets 
fellesavsetninger som har resultert i en planlagt reduksjon i overføring av midler til 2017. 
Særlig ble kostnadsbruken til utstyr og egenfinansiering til eksternt finansierte prosjekter 
større enn forventet i siste prognose som anslo overføringen til 25 millioner kroner.  
 
Budsjett 2016 var satt opp med en nedbygging på 6 millioner kroner av overføringene fra 
2015. Tidlig i 2016 så vi at det var fare for at en del midler ikke ville bli brukt og det ble derfor 
satt i verk flere større tiltak for å holde nede overføringene i grunnbevilgningen til 2017.  
 
Samlet underskudd i annuum er nå vel 14 millioner og positive overføringer i øremerkede 
midler er på vel 29 millioner kroner 
 
Figur 1 Årsresultat grunnbevilgning annuum, øremerkede midler og totalt, 2013-2016 (tall hele 1 000) 
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Underskuddet i annuum er nå fordelt på 12,4 millioner kroner i fellesavsetninger (Fak adm + 
Fak felles, se tabell under) på fakultetsnivå og 5 millioner kroner ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin (IGS). De andre instituttene har overskudd i annuum og til dels store 
overføringer i øremerkede midler.  
 
Tabell 1 Overføringer 2017 pr enhet, grunnbevilgning og øremerkede midler (tall i hele 1 000) 


 
 
Underskuddet i fakultetets fellesavsetninger er nødvendig for at fakultetets samlede positive 
overføringer ikke skal bli for store. Instituttene har et ansvar for å se til at særlig 
overføringene i øremerkede midler ikke blir for store. For store overføringer ved instituttene 
kan enten medføre for store overføringer for fakultetet samlet eller tvinge fram et enda større 
underskudd i annuum på fellesavsetninger som anses uheldig.  
 
Instituttene må vurdere å øke risikoen noe ved at pengene settes tidligere i bruk, men dette 
krever en tett oppfølging av økonomien. Alle instituttene våre har tilstrekkelig store 
budsjettrammer til å tåle mindre underskudd i enkelte år for å utnytte tildelte midler best 
mulig over flere år. 
 
Når budsjetteringen av tildeling for 2017, inkludert overføringene fra 2016, er klar lages en 
plan for håndtering av underskuddet i fellesavsetninger og ved IGS. 
 
Eksternt finansierte prosjekt (Bidrags og oppdragsaktivitet, BOA) 
Vi nådde ikke budsjettmålsetningene for 2016, men det er gledelig at NFR-aktiviteten var 
høyere enn aktiviteten i 2015. Dette skal være en indikasjon på en ytterligere vekst i 2017 
som følge av tilslag på en rekke nye NFR-prosjekter som starter opp i 2017. 
 
Nærmere detaljer for årsregnskapet 2016 er vedlagt og fakultetsstyret får en presentasjon av 
årsregnskapet i møtet. 
 


Vurdering av budsjett 2017 
Årsresultatet for 2016 var som forventet og dette gir trygge rammer for budsjett 2017. Vi har 
et handlingsrom som skal benyttes til midlertidige tiltak som flere postdoktorstillinger, økte 
investeringsmidler til utstyr og dobling av midler til ordningen med små driftsmidler (totalt 4,8 
millioner kroner). Ombygninger ved Dyreavdelingen vurderes også. 
 
Vi har beregnet å bruke vel 4 millioner kroner mer enn tildelte midler for å bygge ned 
overføringene ytterligere til budsjettert målsetning på 11 millioner kroner i overføring til 2018.  
 
Vi vil særlig arbeide for å utnytte budsjettrammene slik at vi har størst mulig aktivitet gjennom 
året. I 2018 forventes fortsatt budsjettrammer med handlingsrom særlig på grunn av flere 
studenter og at endringer i finansieringsmodellen forventes å gi oss økte resultatinntekter. Vi 
må derfor planlegge for et høyere aktivitetsnivå over tid slik at tildelte midler benyttes men 
det er fortsatt vår vurdering av antall fast tilsatte må være på dagens nivå.  


Annuum Øremerket Sum overføring
IBM 499                 11 482              11 981                       
IKO 883                 1 823                 2 706                          
K1 112                 5 353                 5 465                          
K2 1 593             6 378                 7 971                          
IGS -4 959            690                    -4 269                        
FAK ADM 1 408             -                     1 408                          
FAK FELLES -13 827         3 541                 -10 286                      
Sum -14 291         29 267              14 976                       
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Plan for tema i økonomirapportene til fakultetsstyret 
Følgende tema er planlagt i økonomirapportene til møtene i fakultetsstyret i løpet av 2017. 
Temaene gir fakultetsstyret bedre oversikt og forståelse av ulike områder i økonomien vår.  
 
Mars  - eksternt finansiert virksomhet (BOA) 
April  - instituttøkonomien  
Mai   - årsverksanalyse  
Juni   - langtidsbudsjett og forventninger framover i tid 
 
Nytt fakultetsstyre fra høst 2017. 
 
September - økonomimodell og presentasjon av økonomien for nytt fakultetsstyre 
Oktober - instituttøkonomien 
November  - årsverksanalyse 
Desember  - budsjettfordeling 
 
Fakultetsstyret inviteres til å diskutere tema og innhold på styresakene i møtet. 


 


Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar årsregnskap 2016 til orientering.  


2. Fakultetsstyret vedtar overføring av overskudd og underskudd pr enhet som vist i 


tabell, med forbehold at Universitetsstyret vedtar fakultetets overføring i sin helhet: 


 


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
Seksjonsleder økonomi 


 
 
 
27.01.2016 Ørjan Hauge 
 
 
 
Vedlegg: Årsregnskap 2016 


Annuum Øremerket Sum overføring
IBM 499                 11 482              11 981                       
IKO 883                 1 823                 2 706                          
K1 112                 5 353                 5 465                          
K2 1 593             6 378                 7 971                          
IGS -4 959            690                    -4 269                        
Fellesmidler -12 419         3 541                 -8 878                        
Sum -14 291         29 267              14 976                       
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VEDLEGG   UNIVERSITETET I BERGEN 
Fakultetsstyremøte 08.02.2017   Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Årsregnskap 2016  
 


Grunnbevilgningen (GB) 
Fakultetet overfører til 2017 så å si nøyaktig det beløp som det ble budsjettert for ved inngangen til 2016, 
altså en overføring på 15 millioner kroner. Vår overføring er i tråd med budsjettert nedbygging på 6 
millioner kroner og vi har planlagt ytterligere reduksjon i overføringer i løpet av 2017. 
 
Vår siste prognose basert på regnskap pr november 2016 var en overføring på 25 millioner kroner. 
Hovedårsakene til at resultatet ble bedre enn forventet er at vi fikk: 


- gjennomført flere investeringer enn forventet 
- overført mer midler til BOA fra grunnbevilgningen enn forventet 
- lavere driftskostnader enn forventet 


 
Tabell 1: Regnskap per desember 2016 (tall i hele 1 000) 


 


Inntektene i 2016 ble 9,0 millioner kroner (+1,4%) høyere enn budsjett. Av dette er 5,6 millioner kroner 
knyttet til spesialistutdanningen og kvalifiseringsprogrammet på IKO. I tillegg er de eksterne inntektene til 
kjernefasilitetene noe (1,3 millioner kroner) høyere enn budsjett. 
 
Utstyr og varekostnad er 26,8 millioner kroner. Det er 11,1 millioner kroner (-70,8%) mer enn budsjettert 
og 3,0 millioner kroner mer enn i 2015.  Varekostnad er 0,45 millioner kroner høyere enn budsjett og 
investeringer i utstyr er 10,6 millioner høyere enn budsjett. Det er spesielt ved K2 at utstyrsinvesteringene 
er høyere enn budsjett. Utstyrsinvesteringene er iverksatt tidligere enn planlagt fordi den økonomiske 
utviklingen har gitt rom for det. 
 
Lønnskostnadene er 485 millioner kroner. Det er 5,5 millioner kroner (+1,1%) mindre enn budsjett og 4,7 
millioner kroner høyere enn i 2015. Ved utgangen av året er det 686,2 årsverk ansatt i grunnbevilgningen 
som er 7,8 årsverk høyere enn ved utgangen av 2015. Hovedforklaringen på lavere lønnskostnader enn 
budsjett er at stillinger har vært holdt vakante lengre enn planlagt som har gitt innsparinger i 2016. Ved 
slutten av 2016 er flere av stillingene besatt og vi forventer ikke tilsvarende innsparinger på 
lønnskostnadene i 2017. 
 
Andre driftskostnader er 89,8 millioner kroner. Det er 2,0 millioner kroner (-2,4%) høyere enn budsjett og 
16,0 millioner kroner høyere enn i 2015. Instituttene har mindre avvik. Det største avviket er knyttet til 
utbetaling av 7,5 millioner kroner som er UiB sitt bidrag til Biobank-prosjektet ved Helse Bergen. 
 
Netto internhandel (interne inntekter og interne kostnader) er 63,1 millioner kroner. Det er 1,2 millioner 
kroner mer enn budsjett og 15,0 millioner kroner mer enn i 2015. 
 


 GB (tall i 1000)  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 650 193     659 180     8 987         1,4 % 658 394 0 %
Utstyr og varekjøp 15 706        26 832        -11 126       -70,8 % 23 829 -13 %
Lønn 490 929      485 472      5 457         1,1 % 480 748 -1 %
Andre driftskostn 87 656        89 754        -2 098        -2,4 % 73 746 -22 %
Internhandel 61 839        63 083        -1 245        -2,0 % 48 100 -31 %
Sum kostn 656 130     665 142     -9 012        -1,4 % 626 424       -6 %
Driftsresultat -5 937        -5 962        -25            31 970         -119 %
Overføringer fra året før 20 937        20 937        -0               -11 033


Resultat 15 000        14 975        -25             20 937         
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Investerings- og avskrivingsregnskapet for 2016 (motpart 81)  
Avskrivningene har lagt stabilt de siste årene på i underkant av 25 millioner kroner. I 2016 har vi 
gjennomført store investeringer både for å skifte ut eldre utstyr og nyinvesteringer i biobankinfrastrukturen 
ved Helse Bergen HF og ombyggingen til et nytt medisinsk ferdighetssenter. Det er også gjennomført store 
investeringer av eksterne midler som vil øke avskrivningene i grunnbevilgningen fordi avskrivingene av 
utstyr kjøpt for eksterne midler synliggjøres i grunnbevilgningen.  
 
I 2016 var avskrivningene 23,6 millioner. Høye investeringer (19,8 millioner kroner) og overføringer av 
utstyr innkjøp for eksterne midler (4,4 millioner kroner) balanserer behovet for avskrivningsinntekter. 
 
Tabell 2: fakultetets investerings- og avskrivingsregnskap for 2016 (tall i hele 1 000) 


 
 
Resultat og overføringer til 2017 
Grunnbevilgningsøkonomien ved UiB er delt i annuum og øremerkede midler.  
 
Vi har et underskudd på 14,3 millioner kroner i annuum og et overskudd på 29,3 millioner kroner i 
øremerkede midler. I 2017 vil det være et mål å redusere særlig overføringene i øremerkede midler. Det er 
nødvendig fordi vi ikke ønsker et større underskudd i annuum, og vi vil bygge overføringene ytterligere ned.  
 
Utviklingen de siste årene er vist i figuren nedenfor. 
 
Figur 1: Årsresultat grunnbevilgning annuum, øremerkede midler og totalt, for 2013-2016 (tall i hele 1 000)              


 
 
Alle instituttene har positive overføringer på annuum med unntak av Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin og fellesaktivitetene ved fakultetet. 
 
Overføringene av øremerkede midler er spesifisert nedenfor. Kjernefasilitetene har en overføring på 10,4 
millioner kroner. Dette er midler som spares opp for å kunne reinvestere og videreutvikle utstyrsparken 
ved kjernefasilitetene. 
 


Motpart 81 Budsjett 2016 Regnskap 2016 Avvik
Avskrivningsinntekter -                  628                    -628           
Overføring utstyr fra BOA -                  -4 367                4 367         
Investeringer i GB -18 848            -19 812               963            
Avskrivninger 18 848             23 551                -4 702        
Sum -                  -                     -             
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Egenfinansiering BOA inneholder særtildelinger til SFF’er, ERC og andre prosjekter. Ved utgangen av 2016 
er det 7,2 millioner kroner som er tildelt spesifikke forskningstiltak som ikke er benyttet. 
 
Tabell 3: Oversikt overføringer øremerkede midler (tall i hele 1 000) 


 
 
Vurdering av prognose i grunnbevilgningen, målt mot faktisk resultat i 2016 
Vi har gjennom store deler av 2016 sett at det har vært god styring på økonomien. Utviklingen i ansatte har 
vært under kontroll og tidlig så vi at det kunne bli en høyere overføring enn planlagt. Vi begynte derfor 
tidlig å vurdere muligheten for å gjennomføre aktiviteter utover det som var planlagt for 2016.  
 
Vi valgte blant annet å finansiere utbygging av ferdighetssenter for studentene (4,0 millioner kroner) samt 
ta hele vårt bidrag til ny biobankinfrastruktur i Helse Bergen (7,5 millioner kroner) i 2016. I tillegg har 
instituttene utnyttet handlingsrommet og gjennomført en del nødvendig oppgradering av utstyr. 
 
I rapporteringen for november-regnskapet var prognosen for året en positiv overføring på 25 millioner 
kroner. I den vurderingen var det stor risiko for ikke å få gjennomført større utstyrsinvesteringer. Vi var 
også usikre på hvor store bidragene (egenfinansiering) fra grunnbevilgningen til de eksternt finansierte 
prosjektene kom til å bli. I tillegg lå det an til at overføringene ved Institutt for klinisk odontologi ble høyere 
enn forventet tidligere på året.  
 
I desember ble utstyrsinvesteringene høyere enn forventet, overføringene til BOA lavere enn forventet og 
overføringen ved IKO mye lavere enn forventet. Vi er fornøyd med at vi klarte et resultat på 2,3% av 
rammen samtidig som overføringene fra i fjor ble bygget noe ned. 
 
Det er en utfordring å gi en mer eksakt prognose tidlig i året og for de siste månedene på slutten av året. Vi 
jobber kontinuerlig med å forbedre arbeidsprosessene og prognoseverktøyene for å kunne forutse 
utviklingen i økonomien. Det er viktig med korrekte prognose for å kunne ta beslutninger på riktig tidspunkt 
slik at tildelte rammer blir brukt på en best mulig måte innenfor kalenderåret.  
 
Konkret vil oppfølgingen i prognosearbeidet for 2017 fokusere på tre områder der vi hadde størst 
utfordringer med å vurdere forventet aktivitet på slutten av året; 


- Øremerkede midler 
- Utstyrsmidler 
- Transaksjoner mellom grunnbevilgning og eksternt finansierte prosjekt. 


 
Vi vurderer å innføre faste månedlige prognosemøter med instituttene. Vi er i dialog med MN-fakultetet 
om forbedringer i prognosearbeidet, særlig gjelder dette sammenhengene mellom grunnbevilgning og 
BOA. Vi ønsker også en tettere kontakt i prognosearbeidet med UiBs økonomiavdeling. I tillegg vil vi 
løpende vurdere om det er andre områder som bør følges opp grundigere.  
 


Overføring 
til 2017


Kjernefasiliteter 10 367           
Egenfinansiering 7 270             
REK 3 474             
IKO-utdanning 1 927             
Etter- og videreutdanning 1 472             
Rekrutteringsstillinger 4 332             
Broegelmann Forskningslaboratorium 1 209             
Annet 224                 
Øremerkede investeringer -1 007            
Sum 29 268           
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Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Den eksterne aktiviteten ble 247,2 millioner i 2016. Det er 6,8 millioner kroner lavere enn budsjett og 10,0 
millioner lavere enn i 2015. Et positiv signal er at NFR-aktiviteten var høyere i 2016 enn året før, og vi 
forventer en ytterligere vekst i NFR-aktivitet etter flere gode tilslag. Totalt har aktiviteten i 2016 vært lavere 
enn målene nesten gjennom hele året. De siste månedene har aktiviteten økt og i desember var aktiviteten 
meget høy, faktisk dobbelt så høy som i november med 44,9 millioner kroner (november 22,4 millioner 
kroner).  Hovedårsaken til den høye aktiviteten i desember er gjennomføring av flere store 
utstyrsinvesteringer finansiert av NFR og andre. 
 
Tabell 4: BOA per desember 2016 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktiviteten ble 4,6 millioner kroner. Det var 1,8 millioner kroner (+64%) mer enn planlagt og i tråd 
med siste prognose. Oppdragsprosjektene er i hovedsak lokalisert ved IGS. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten i 2016 ble 111,5 millioner kroner. Det er 7,8 millioner kroner (+7%) 
høyere enn i 2015. Budsjettet for 2016 var ambisiøst og resultatet ble 17,2 millioner kroner lavere enn 
budsjett. NFR-aktiviteten har vært lavere enn budsjettert hele året. Hovedårsaken til dette har vært at det 
har vært større andel gjennomstrømningsmidler (10 millioner kroner) enn forutsatt i budsjettet samt noe (7 
millioner kroner) lavere aktivitet på noen institutter.  
 
EU-prosjekter: Aktiviteten er 12,5 millioner kroner.  Det er 1,3 millioner kroner lavere enn budsjett og 1,4 
millioner kroner lavere enn i fjor. Noen større prosjekt ble avsluttet i 2016 og noen større nye prosjekt ble 
litt senere i oppstart enn forventet. Aktiviteten inn i 2017 viser vesentlig høyere lønnskostnader enn på 
slutten av 2015 og vi forventer økt aktivitet i 2017. 
 
Annen bidragsaktivitet: Total aktivitet i 2016 er 118,5 millioner kroner. Det er 9,8 millioner kroner høyere 
enn budsjett men 16,0 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. Den største økningen i aktivitet er i 
gruppen «statlige» som er bidrag fra Helse Bergen, NORAD, SIU og lignende. Vi er pålagt å rapportere slik 
som tabell 5 under viser, men vi viser også de 10 største bidragsyterne i egen tabell under. 
 
Tabell 5: Annen bidragsaktivitet per desember 2016 (tall i hele 1 000) 


 


I tabell 6 tillegg viser vi i egen tabell utviklingen i aktivitet for de 10 største finansieringskildene i kategorien 
«Annen bidragsaktivitet». 


BOA (tall i 1000) Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 2 800 4 599 1 799 4 951 -352 -7 %


NFR - bidragsaktivitet* 128 700 111 478 -17 222 103 717 7 761         7 %


EU - bidragsaktivitet 13 800 12 547 -1 253 13 918 -1 371        -10 %


Annen bidragsaktivitet 108 700 118 537 9 837 134 570 -16 033       -12 %
Sum BOA 254 000 247 161 -6 839 257 156 -9 995 -4 %


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik


Statlige 18 620 27 086 8 466


Organisasjoner 347 713 366


Gaveforsterkning 12 008 7 994 -4 014


Gaver 55 791 60 017 4 226


Næringsliv/privat 2 284 2 511 227


Stiftelser 18 119 15 387 -2 732


Annet 1 531 4 814 3 283


Totalsum 108 700 118 522 9 822
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Tabell 6: Fakultetets 10 største bidragsytere i kategorien «Annen bidragsaktivitet», per desember 2016 (tall i hele 1 000) 


 


Overføringer BOA 
Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved årsskiftet 135,7 millioner kroner mot 88,5 millioner kroner ut 
2015. Gjennom året har det vært en jevn vekst for del fleste finansieringskilder. Det skyldes i stor grad at vi 
har fått en del nye prosjekter med større innbetalinger i starten av prosjektet.  
 
Tabell 7: Overføringer BOA per desember 2016 (tall i hele 1 000) 


 


Resultat og overføringer til 2016 
Aktiviteten i 2016 ble nær 4% (10 millioner kroner lavere enn det vi oppnådde i 2015. Den positive trenden 
fra 2015 fortsetter for NFR som hadde en vekst på 7% (7,8 millioner kroner) fra i fjor. De andre 
finansieringskildene viser noe nedgang.  
 
Noe av årsaken til variasjoner mellom år er at investeringene i større utstyr varierer. Eksempelvis fikk vi i 
2015 en større investering (8 millioner kroner) i gave fra BFS mens det i år har blitt gjort betydelige (16 
millioner kroner) investeringer med bidrag fra NFR. 
 
Prognose målt mot faktisk aktivitet i 2015   
Vi har gjennom året fulgt utviklingen for BOA nøye og vi så tidlig at vi ikke ville oppnå 
budsjettmålsetningene. Vi er dette til tross fornøyd med utviklingen i den eksternt finansierte aktiviteten 
gjennom året selv om aktiviteten var noe lavere enn i fjor. Særlig tok NFR-aktiviteten seg godt opp på 
slutten av året, og vi fikk 7% høyere aktivitet enn i 2015. Vi har klart å holde lønnsbudsjettet Lønn utgjør om 
lag halvparten av kostnadene i BOA. Det gjenspeiler også utviklingen i aktivitet på en god måte. I 2016 
utgjør lønn 120,6 millioner kroner og det er som budsjettert. Vi har ikke brukt nok driftsmidler i prosjektene 
til at målsetningen ble innfridd. 
 
 
  


Giver 2015 2016 endring
Kreftforeningen 29 801 798      29 728 299      -73 499              
BFS/BMFS/Mohn 37 002 129      16 713 427      -20 288 702        
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen 15 876 484      11 264 707      -4 611 777         
Helse Bergen HF 5 750 002       8 738 900       2 988 898          
Gaveforsterkning 14 035 326      8 017 699       -6 017 627         
NORAD 2 492 692       5 111 897       2 619 205          
Helsedirektoratet 1 057 994       2 631 496       1 573 502          
Fond til etter-/videreutdanning av Fysioterapeuter 3 772 566       2 233 950       -1 538 616         
NIFES 3 114 143       2 152 010       -962 133            
Novo Nordisk Fonden 1 635 228       1 922 066       286 838             
Sum 10 største 114 538 362    88 514 450      -26 023 912        


Finansieringskilde Overføring
Oppdragsaktivitet 8 199
NFR - bidragsaktivitet 6 077
EU - bidragsaktivitet 8 956
Annen bidragsaktivitet Statlige 16 512


Organisasjoner 1 175
Gaver 48 313
Gaveforsterkning 18 807
Næringsliv/privat 7 123
Stiftelser 8 437
Annet 12 206


Totalt Annen bidragsaktivitet 112 558
Totalsum 135 789
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Midler overført fra Innovest - fakultet 19 
Ved inngangen til 2016 hadde fakultetet 12,6 millioner kroner overført fra Innovest regnskapsført på 
fakultet 19. Det er brukt 1,7 millioner kroner i 2016. Det overføres 10,9 millioner kroner til 2017. 
 
Tabell 8: Midler overført fra Innovest per desember 2016 (tall i hele 1 000) 


 


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


Årsverk 
Personalkostnadene utgjør en betydelig del av kostnadene ved fakultetet, spesielt i grunnbevilgningen.  
Endringer i bemanning gir direkte utslag på resultatet og vi følger nøye opp utviklingen både i antall ansatte 
og i lønnskostnader.  
 
Totalt sett i 2016 er bemanningen tilnærmet lik 2015 (desember målt mot desember) men det har vært en 
økning i vitenskapelige stillinger (grunnbevilgning og BOA) og administrative stillinger i grunnbevilgningen.  
 
Tabell 9: Utvikling i årsverk 2014 – 2016, desember 


   
 
Ser vi derimot på gjennomsnitt for året, viser det en nedgang i bemanningen også i 2016. det er stor fokus 
på bemanning. Dersom det er mulig, holdes stillinger vakante i perioder. Det forventes at bemanningen vil 
øke noe utover i 2017 særlig for rekrutteringsstillinger i grunnbevilgningen. 
 
Tabell 10: Utvikling i årsverk 2014 – 2016, årsgjennomsnitt 


 


20. januar 2016 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 


Desember
 Hittil i år - 


budsjett
 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


Kostn. 12 570 1 664 10 906 12 570
Overf. -12 570 -12 569 -1 -12 570
Resultat 0 -10 905 10 905 0


Område Vit Adm Tek
 Des 
2014


 Des 
2015


 Des 
2016


Endr 
2015/2016


BOA Administrative 9,3 7,6 7,5 -0,1
Tekniske 23,5 30,2 23,1 -7,2
Vitenskapelige 76,7 74,3 82,7 8,4
Rekruttering 78,3 70,0 64,1 -6,0


BOA Totalt 187,7 182,1 177,3 -4,8
GB Administrative 120,9 109,8 118,5 8,7


Tekniske 181,5 173,7 174,3 0,7
Vitenskapelige 235,9 235,0 239,1 4,1
Rekruttering 164,6 159,9 154,3 -5,6


GB Totalt 702,7 678,4 686,2 7,8
Totalsum 890,4 860,5 863,5 3,0


Vit Adm Tek
Gjennom


snitt 2014
Gjennom


snitt 2015
Gjennom


snitt 2016
Endr 


2015/2016
BOA Administrative 8,8 8,2 6,9 -1,2


Tekniske 22,1 28,7 24,9 -3,8
Vitenskapelige 69,3 71,3 78,2 7,0
Rekruttering 72,6 74,8 70,2 -4,6


BOA Totalt 172,7 182,9 180,2 -2,7
GB Administrative 118,0     112,7 114,3 1,6


Tekniske 179,2     179,6 173,5 -6,1
Vitenskapelige 238,7 234,0 237,4 3,4
Rekruttering 168,8 161,5 149,0 -12,5


GB Totalt 704,7 687,8 674,3 -13,5
Totalsum 877,4 870,8 854,5 -16,3
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om oppretting av EVU-emne- helseinformatikk


Instituttrådet ved institutt for global helse og samfunnsmedisin vedtok i møte 24. oktober 
emnebeskrivelsen for et nytt emne i EVU-porteføljen ved IGS, HELIKT620. 


Emnet skal gå fra og med høsten 2017, og vi ber om at dere godkjenner emnet og oppretter 
det i FS, samt at dere melder emnet til UiB-videre.


Emnet har også mottatt stimuleringsmidler fra EVU.


Vennlig hilsen


Aslak Aslaksen Tonje Sperrevik
Leder for programutvalget seniorkonsulent


Referanse Dato


2016/9458-TOSP 02.09.2016
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Vedlegg
1 Forslag til budsjett
2 Emnebeskrivelse


Kopi
Randi May Oen







BUDSJETTFORSLAG HELSE IKT (20 SP)


KOSTNADER BELØP


Fagansvarlig 20% 233 000      


Forelesningshonorar (lønn, sos.kostn. Og overhead) 83 000        


Sensur (lønn, sos.kostn. Og overhead) 23 000        


Reiser forelesere 160 000      


Kost til forelesere 20 000        


Semesteravgift 15 000        


Leie av lokale 10 000        


Kopiering 10 000        


Adm. Støtte 30 000        


Bevertning 25 000        


SUM 609 000       


STUDIEAVGIFT 720 000       


MARGIN 111 000       







KOMMENTAR


Inkluderer lønn i ltr 65, sosiale kostnader og overhead


4 forelesere a 2,5 time pr bolk, totalt 40 timer i 4 bolker


20 studenter a kr 625 pr oppgave


4 forelesere i 5 dager pr bolk, totalt 20 dager reiser. Antatt pris pr reise til fly 2000 og hotell 6000, totalt 8000


20 studenter a kr 750 pr student


Forelesninger i Kalfarveien 31, men har anslått et beløp i tilfelle undervisning andre steder


Forelesningsnotater i  "Mitt UiB", anslår et minimalt behov for kopiering


Anslag ressursbruk fra IGS administrasjon


20 dager bevertning for 24 personer (kaffe, te, frukt, mm) Lunsj en gang per samling og pizza første samling


36000 kr pr student, totalt 20 studenter







4 forelesere i 5 dager pr bolk, totalt 20 dager reiser. Antatt pris pr reise til fly 2000 og hotell 6000, totalt 8000







Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen  - Course Plan


Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram.
Krav til studiar går fram av Forskrift for tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), NOKUT 2013, 
http://link.uib.no/?21Vcl . UiBs Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (Studieforskrifta) gir i kapittel 
3 reglar for studiestruktur og studieplan:  http://link.uib.no/?YoXx


UiB si Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia gir meir rettleiing om ansvar, prosedyrar og krav til oppretting av studieprogram 
og emne (pkt. 16.1 og 16.4). Sjå http://www.uib.no/studiekvalitet .


Studietilsynsforskrifta (NOKUT) seier i § 7-4 at «Delene studiet består av skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for 
studiet»,  og at de «skal tilfredsstille standarder og kriterier for akkreditering av studier i § 7-1 til § 7-3.»


I tillegg til kategoriane i tabellen nedanfor, skal emnebeskrivinga innehalde følgjande informasjon: dato for godkjenning, dato for 
eventuelle justeringar, namn på instans som har godkjent beskrivinga, dato for førre evaluering og neste planlagde evaluering av emnet.  
Denne informasjonen skal stå på forsida til planen. Forsidemal finn ein sist i dette dokumentet.


Eventuelt forslag til tekst står i kursiv i kolonnen «Tekst». Rettleiing og nokre døme finn ein i kolonnen til høgre. Den må fjernast før 
emnebeskrivinga vert send til programstyre, institutt og fakultet.  


Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk.


 Kategori  Tekst   Rettleiing og døme
Emnekode
Course Code


 HELIKT620


Namn på emnet, nynorsk Helseinformatikk
Namn på emnet, bokmål Helseinformatikk
Course Title, English Health care informatics



http://link.uib.no/?21Vcl

http://link.uib.no/?YoXx

http://www.uib.no/studiekvalitet





Studiepoeng, omfang


ECTS Credits


 20 studiepoeng


 20 ECTS


Døme:
Emnet X har et omfang på 30 studiepoeng og 
er normert til eitt semesters fulltidsstudium.


Studienivå (studiesyklus)


Level of Study


 Master


 Master


Bachelor/Master/Ph.d.


Fulltid/deltid


Full-time/Part-time


 Deltid


Part-time


Til dømes kan eit studieemne normert til eitt 
semester leggjast til rette for å gjennomførast 
på 2 semester. Det er då eit deltidsstudium med 
50% studieprogresjon.


Undervisningsspråk


Language of Instruction


 Norsk


Norwegian


 Undervisningssemester


 Semester of Instruction


Haust og/eller vår


Autumn and/or spring


Døme:  Haust.
Vår.
Haust og/eller vår.


Undervisningsstad


Place of Instruction


 Bergen


Bergen


Skal fyllast ut dersom undervisninga ikkje er 
ved UiB, i Bergen.


 -







Mål og innhald


 Objectives and Content


Målet til emnet er å gjere studentane i stand til å delta i IKT-arbeid i 
helsesektoren.
Innhald:


- samanhengar og organisering innanfor helseinformatikk
- relevansen av riktig planlegging av IT-løysningar,
- korleis IT-løysingar kan brukast i kvalitetsforbetring.
- vurdering av risiko 
- grunnleggande  faguttrykk innanfor IT.


The objective of the course, is to make students able to participate in IT-
related work, in the health sector.


Content:
- Contexts and organization within the Health care informatics
- The relevance of proper planning of IT solutions.
- How IT solutions can be used in quality improvement.
- Risk assessment
- Fundamental terminology in IT


Om innhald:
Gi ei kort oversikt over faginnhaldet







Læringsutbyte


Learning Outcomes


Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, 
ferdigheiter og generell kompetanse:  


Kunnskapar Ferdigheiter Generell kompetanse
Studenten: 
*Forstår samanhengar, 
grunnleggande 
oppbygging og 
organisering av IKT-
utvikling samt IKT-
tenestegrupper.


Studenten: 
*Har grunnleggjande 
kompetanse for deltaking 
i IKT-prosjekt, IKT-
relatert utviklingsarbeid 
og i risikovurderingar
*Kan forstå og beskrive 
IKT-funksjonalitetskrav


Studenten: 
*Forstår IT-
styringsprinsipp
*Har vokabular for å 
kunne kommunisere med 
IKT-spesialistar


On completion of the course, the student should have the following 
learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general 
competence


Knowledge Skills General competence
The student
will understand 
contexts, basic 
structure and 
organization of IT-
development and IT- 
service groups


The student has the basic 
skills needed, to 
participate in IT-
projects, IT-related 
development and risk 
assessments. The student 
will be able to 
understand and describe 
IT-functionality 
requirements.


 The student understands 
IT-management 
principles and has the 
vocabulary needed to 
communicate with IT-
specialists. 


Læringsutbyte er det ein person veit, kan og er 
i stand til å gjere som eit resultat av 
læringsprosessen. Læringsutbytet skal 
beskrivast i kategoriane kunnskapar, 
ferdigheiter og generell kompetanse. (* Bruk 
verb i presens.)
Ein kan sløyfe ein kategori dersom den ikkje er 
relevant.


Krav til forkunnskapar


Required Previous Knowledge


Minimum helsefagleg utdanning på bachelor-nivå, og arbeidspraksis på minst 2 år.


As a minimum: Bachelor degree with specialization in Health studies, or 
equivalent, and 2 years of
work experience. 


Krav til forkunnskapar, eventuelt andre emne 
som skal vere bestått før opptak til emnet. 
Skriv ”Ingen” her dersom det ikkje finst slike 
krav.







Tilrådde forkunnskapar         


Recommended previous 
Knowledge                              


Kan fyllast ut om det trengst.


Studiepoengsreduksjon


Credit Reduction due to 
Course Overlap


Skal fyllast ut om emnet overlappar med andre 
emne.


Krav til Studierett


Access to the Course


Her kan ein informere t.d. om emnet er eit 
tilbod berre til studentar som er tatt opp til eit 
bestemt program.


Undervisningsformer og 
omfang av organisert 
undervisning 


Teaching Methods and Extent 
of Organized Teaching


Seminar, gruppearbeid, prosjekt, førelesningar.


Omfang: 533 studietimar (20 studiepoeng)


Om det melder seg færre enn 18 studentar til emnet, kan instituttet velje 
å utsette undervisninga til året etter. På emne der dette kan verte aktuelt, 
vil studentane få informasjon om dette like etter at fristen for å søkje er 
gått ut. 


Seminars, group work, projects and classes


Undervisningsformer kan vere seminar, 
gruppearbeid, prosjekt, førelesningar, feltkurs, 
laboratoriekurs osv.


Kravet til eit studieår (60 studiepoeng) er for 
studentane ved UiB 1600 arbeidstimar fordelt 
på 10 månader. Eitt – 1 – studiepoeng svarer til 
26/27 arbeidstimar. Eit 15 studiepoengs emne 
har såleis 400 studietimar. Her reknar ein inn 
alle former for studierelatert arbeid. Tid til 
individuelt arbeid er det som blir att når ein 
trekkjer frå tida til organisert undervisning. 


Obligatorisk 
undervisningsaktivitet


Compulsory Assignments and 
Attendance


Obligatorisk oppmøte (minimum 80 %)


Gruppeprosjekt


Individuelle prosjekt


Attendance is mandatory (minimum 80%).


Group project


Individual project


All teaching activities are compulsatory


Her registrerer ein både krav om obligatorisk 
frammøte og obligatoriske arbeidskrav.


NB! Ein brukar omgrepet «godkjent» for å 
registrere at krava er oppfylte.







Vurderingsformer


Forms of Assessment


Heimeeksamen på to veker


Take home exam (two weeks)


Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir 
brukte for å vurdere om læringsutbytet er 
oppnådd. Vis gjerne til dei læringsutbyta som 
vurderings-formene skal vurdere oppnåinga av.


Ta med faktainformasjon som er viktig for 
studenten, mellom anna om varigheit, vekting 
av dei ulike vurderingsdelane i høve til 
kvarandre, og elles ulike krav eller ordningar 
som gjeld her. 


Hjelpemiddel til eksamen


Examination Support Material


Skal fyllast ut der det er aktuelt.


Karakterskala 


 Grading Scale


Karakterskala A til F


The grading scale A-F is used


Det finst to karakterskalaer: 
 «bestått»  / «ikkje bestått»
 Bokstavkarakterar med skalaen A, B, 


C, D, E, F
Jf. Universitets- og høgskolerådet:  
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karakter
systemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_k
araktersystemet 


Vurderingssemester
 
  Assessment Semester


Haust/vår


Autumn/spring


Skriv ”haust/vår” dersom det er tilbod om 
vurdering i båe semestra.



http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet





Litteraturliste


  Reading List


Snyder, Lawrence: Fluency With Information Technology. Rainer et


al: Introduction to Information Systems (Wiley). Kristoffersen, 


Bjørn: Databasesystemer (Universitetsforlaget). Daler et al:


Håndbok i datasikkerhet (tapir akademisk forlag). ITIL Foundation


Handbook (Axelos). Floridi, Luciano: Information. Hannemyr, 


Gisle: Hva er INTERNETT (Universitetsforlaget). Green: CDS 


Litteraturlista ligg ikkje inne i sjølve 
emnebeskrivinga, noko som gjer at ho kan 
endrast utan emnebeskrivinga vert endra. 


Men ho skal, slik det står i tekstfeltet, vere lagd 
inn i Mi side før 1. juni for haustsemesteret og 
før 1. januar for vårsemesteret.  


Litteraturlista bør skilje tydeleg mellom 
kjernelitteratur og eventuell annan tilrådd 
litteratur.


Lista kan óg gje eit oversyn over ulike former 
for digitale læringsressursar og verkty som skal 
brukast. 


Emneevaluering


 Course Evaluation


Programsensor vil evaluere kurset jamleg Kor ofte skal emnet evaluerast?


Programansvarleg


  Programme Committee


Programutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet. Det har 
også ansvar for kvaliteten på heile studieprogrammet


Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for 
programstyre, set ein inn den nemninga.


Emneansvarleg


  Course Coordinator


Aslak Aslaksen (Klinikkdirektør, PhD),  Birger N. Lærum (overlege,


1. amanuensis, PhD), Anita Valdersnes (seksjonsleder), Bente S.


Nedrebø (konst. IKT-sjef, cand. polit, executive master of


managment), Inderjit Daphu (systemansvarlig/rådgiver, PhD), 


Hallvard Lærum (dr. med. helseinformatikk, fagansvarlig 


klin.IKT OUS)







Administrativt ansvarleg


 Course Administrator


Det medisinsk-odontologiske fakultet v/ Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. 


Kontaktinformasjon


 Contact Information


Studierettleiar kan kontaktast her:
 Studie@igs.uib.no
tlf 55 58 89 57



mailto:Studie@igs.uib.no





Mal for forside til emnebeskrivingar ved UiB:


Emnebeskriving for …………Helseinformatikk……………………. (Namn på emnet, nynorsk)


……………… Helseinformatikk …………………. (Navn på emnet, bokmål)


………………………………………………………………. (Name of the course, English)


Godkjenning:


Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.):


Programutvalg for Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi: …03.juni.2015……………….(dd.mm.år) 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin:.05.10.2016………………………(dd.mm.år)


Det medisinsk-odontologiske fakultet: …………………………………….(dd.mm.år)


Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ……………………………………………………………….


Evaluering:


Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år)


Neste planlagde evaluering: …………………………………….(dd.mm.år) 







REFERAT FRA MØTET I PROGRAMUTVALGET FOR


ERFARINGSBASERT MASTER I HELSELEDELSE, KVALITETSFORBEDRING OG 
HELSEØKONOMI


Tid:   3. juni 2016 ,   kl. 11.00 -13.00
Sted: Kalfarveien 31, 1. etasje, Elisabeth Ljunggrensrom, 


Tilstede: Inger Lise Teig, Egil Kjerstad, Programsensor Berit Bringedal,
Referent PU sekretær Tutta Skjelbred Rekk
To nye studentrepresentanter invitert: Mette B. Jentoft og Mai-Britt Sæbø Gundersen


Sakliste: 


Sak 10/2016 Merknader til innkalling og referat fra PU sitt møte februar 2016
Vedlegg 1


Merknad til referat, sak 4/2016:  Helseøkonomi endrer ikke timeplanen for samlingene. 
 To saker meldt under eventuelt


Sak 11/2016 Ressurssituasjonen ved masterprogrammet
Vedlegg 2


Vedtak:  PU er bekymret for sårbarheten i masterprogrammet, for å styrke 
kompetansen må den vitenskapelige ressursen økes. Søknad sendes IGS 
administrasjonen med utarbeidet budsjett og anbefaling fra 
programsensor.


Sak 12/2016  2 nye studentrepresentanter til Programutvalget 


Vedtak:  PU godkjenner to nye studentrepresentanter til programutvalget, valgt
                for to år: Mette Borthne Jentoft og Mai-Britt Sæbø Gundersen


Sak 13/2016 Forslag fra masterstudentene om å gi et tilbud om EndNote kurs allerede fra 
første emne, det er et nyttig redskap også for individuelle oppgaver på de ulike 
emnene


Vedtak: EndNote kurs tilbys ved oppstart av hvert emne, frivillig kurs på 4 timer







Sak 14/2016 Faggruppen har fått penger til å dra til Oslo og utveksle erfaringer med ansatte 
på tilsvarende utdanning ved UiO
Vedlegg 3


Vedtak: November 2016 reiser faggruppen og PU leder samt PU-sekretær for å 
møte de ansvarlige ved studietilbudet Helseledelse/ helseøkonomi ved UiO. 
Berit Bringedal vil være tilstede under møtet. Forslag 14. november ?


Sak 15/2016 Revidere « Retningslinjer fro masteroppgaven»
Vedlegg 4 


Vedtak:       Endringene i « Retningslinjer fro masteroppgaven» er godkjent i 
Programutvalget, 03.06.2016


Sak 16/2016 Elektive perioder, kurstilbud
Vedlegg 5


Vedtak: Det er ikke realistisk å tilby elektive kurs for medisinerstudentene på det 
nåværende tidspunkt, uten tilførsel av nye ressurser


Sak 17/2016 Kurs i HelseIKT Emnebeskrivelse
Vedlegg 6x2


Vedtak:       Programutvalget godkjenner emnebeskrivelsen for kurs i HelseIKT for
                     helsearbeidere. Studietilbudet bør være frittstående og ikke som en del av
                     Masterprogrammet vårt


Sak 18/2016 Orienteringssaker
Masterstudenter som starter opp 18. april 2016, VEILEDER situasjonen
Vedlegg 7
Nye søkere for tre emner H.2016  vedlegg 8


Sak 19/2016 Eventuelt
1) Sak19/2016


PU har besluttet at vår nye proagramsensor Berit  Bringedal skal starte 
med emnet Helseøkonomi og fokusere på læringsutbytte og eksamensform, 
er det godt nok samsvar ? Studenttilfredshet.  Hun skal også se på 
helheten i programmet, tenke sammensetning og hva studentene har fått 
ut av det etter fullført studium. 







2) Sak 20/2016
Innspill fra de nye studentrepresentantene, en uformell «evaluering» 


Generelt meget fornøyd med studiet, sterkt ønske om å danne « nettverksgruppe», mer enn 
alumni, f eks.  et årlig treff eller forum med nyhetsbrev, oppdateringer faglig, eksempler på 
gode masteroppgaver, og møte igjen medstudenter. Trenger ikke være gratis.
Ønsker å få litteraturlisten tilsendt rett etter tilbud om studieplass. 
Det bør vurderes å invitere flere forelesere fra primærhelsetjenesten. Studenten syns det er 
viktig at studiet tar opp holdninger og samarbeid på tvers av profesjoner og at en eventuell 
profesjons strid ikke får utspille seg blant studenten eller fra foreleserhold.
Når det gjelder Helseøkonomi ønsker de en «mykere» start, ikke for mange grafer og 
ligninger første dagene. Det må sendes informasjon om at «Abel Olsen» boken på norsk må 
være « Forutsett lest» før Helseøkonomi studiestart.   4 timers skriftlig eksamen i HELØK610 
er for liten tid / for stor oppgavetekst.?
Studenten hadde også forslag om å dele opp del 1 og del 2 for Kvalitetsforbedrings 
hjemmeeksamen, ønsker innlevering på to forskjellige tidspunkt ? Vil gjerne at alle artikler er 
på plass på MittUiB ved studiestart og ikke endres eller at det blir for mange tillegg underveis.


Vennlig hilsen Tutta


Ref: Seniorkonsulent /IGS Tutta Skjelbred Rekk 
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REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET  
ONSDAG 5. OKTOBER 2016, Elisabeth Ljunggrens rom kl. 13-16.00  
 
 
Tilstede:  
Gruppe A Målfrid Råheim, Astrid Blystad, Grethe Tell (gikk kl. 15.45), Bjarne Robberstad 
Gruppe B Ingvild Fossgard Sandøy (kom kl. 14.15)  
Gruppe C Kjell Rune Sæle 
Gruppe D Laila Burgos (med.stud.) 
Leder:  Guri Rørtveit (instituttleder) 
 
Sekretær: Siri Smith-Giske (administrasjonssjef)   
Gjest:  Bente Moen for sak 53/16 
 
Meldt forfall:  Bernt Lindtjørn, gruppe A 
 
Fravær: Studentrepresentant fra master i helsefag, Silja Lin Lohne (vara ikkje innmeldt per 
5.10.16) 
 
 
SAKSLISTE 
 
40/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent, med følgende innspill: Det manglet i sakspapirene forslag til vedtak på sak 43/16, 
44/16, 45/16 og 46/16. Disse ble utarbeidet og vedtatt under møtet. 
   
41/16 Godkjenning av referat  
Godkjent  
 
42/16 Økonomirapport for august 2016 
Økonomirapporten for august ble gjennomgått. Det ligger an til et negativt årsresultat på 
rundt ca. 3,5 millioner kroner på annuum og samlet -1,5 mill kroner for hele 
grunnbevilgningen (inkludert eksternt finansierte prosjekter).  
Det er flere grunner til at økonomien ikke bedrer seg. Spesielt for i år har vi avsluttet 
prosjekter som til sammen har hatt negativ saldo på over 2 millioner kroner. Ledelsen vil 
skaffe bedre oversikt og vurdere i hvilken utstrekning tapet må dekkes av instituttet.  
Det er skissert flere tiltak i rapporten for å snu den negative trenden, blant annet tettere 
oppfølging av økonomistyring i prosjektene våre.  
Det ble etterlyst en mer detaljert oversikt over BIOS-aktiviteten, og det vil legges frem til 
neste instituttrådsmøte.  
Det ble også vedtatt å legge frem en oversikt over forskningsgruppenes økonomi på 
instituttrådets oktobermøte i fremtiden. 
Instituttrådet tok økonomirapporten til etterretning.  
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43/16 Godkjenning av nytt EVU-emne: Helseinformatikk 
Forslag til vedtak: Instituttrådet verdsetter initiativ til oppretting av nye kurs. Emnet 
godkjennes under forutsetning av at kurset ikke gjennomføres dersom det må gjennomføres 
med underskudd og bemerker at emnebeskrivelsen må korrekturleses før oversendelse til 
programutvalget.  
Forslaget ble vedtatt. 
 
44/16  Opprettelse av SEFAS som egen forskningsgruppe 
Instituttrådet ønsket at saken legges frem på nytt i neste møte, og da i henhold til prinsipp 
for opprettelse av forskningsgrupper ved IGS, vedtatt i instituttrådet 2.6.2010. Siri Smith-
Giske sender prinsippene til Bettina Husebø som bes utarbeide en ny søknad. 
 
30/16 Bruk av internasjonale opponenter ved IGS 
Instituttleder skal godkjenne valg av opponenter, eventuelt etter dialog med 
forskningsgruppeleder, før forslag til bedømmelseskomite oversendes til fakultetet.  
 
Forslag til vedtak: 
 a. Instituttrådet godkjenner dekning av reisekostnader (reise og opphold) for én utenlandsk 
opponent ved disputas med inntil 10.000 kroner fra og med 2017. Bruk av utenlandsk 
opponent må vurderes av veileder å ha strategisk og faglig merverdi. Det forutsettes at 
billigste reisemåte velges. Forskningsgruppen må forplikte seg til å dekke eventuelt 
overskytende beløp.  
b. Ordningen revurderes etter et år. 


Forslaget ble vedtatt. 
 
45/16  Rekrutteringsplan 
Fakultetet har vedtatt en rekrutteringsplan, som ble forelagt instituttrådet. IGS-ledelsen 
ønsker å følge dette opp med en kortfattet bemanningsplan for de neste årene. 
Forslag til vedtak: Instituttrådet tar saken til etterretning. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
46/16 Godkjenning av nytt emne 
Følgende elektive kurs på 900 nivå ble forelagt til godkjenning for instituttrådet: 
- INTH923: Qualitative research methods for global public health (6 ECTS) 
- INTH956: Observational epidemiology (6 ECTS) 
- INTH921: Experimental epidemiology (6 ECTS) 
- INTH944: Migrant health (3 ECTS) (dette et nytt elektivt kurs som vil tilbys både på 
300 og 900 nivå) 
- INTH901: Research tools and theory (6 ECTS) 
Forslag til vedtak: Instituttrådet godkjenner opprettelse av emnene og oversender emnene 
til videre behandling i de respektive programutvalg ved fakultetet.  
Forslaget ble vedtatt. 
 
Orienteringssaker: 
47/16 HCÅ og minnerommet 
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Guri Rørtveit orienterte instituttrådet om at det foreløpig ikke er vedtatt hva som skal gjøres 
med minnerommet i fremtiden, når resten av instituttet flytter inn i Helsecampus 
Årstadvollen. Hun er i dialog med MOF og UiB om mulige løsninger. 
Planene for innflytting av deler av Det psykologiske fakultet til HCÅ blir diskutert på PSYKFAK, 
og alternative løsninger blir også vurdert. 
 
48/16 Forskningsstrategi ved IGS 
Forskningsstrategien er trykket opp på norsk og alle ansatte får et eksemplar hver. Engelsk 
utgave kommer før jul. 
 
49/16 Internkontrollsystem ved UiB 
Guri Rørtveit er med i styringsgruppen ved UiB som jobber med saken, men det er foreløpig 
lite nytt å melde fra denne gruppen.  
 
50/16 Orientering om endring av masterprogram i helsevitenskap 
Astrid Blystad og Målfrid Råheim orienterte instituttrådet om arbeidet og at det jobbes med 
et tilsvar til innlegget fra studentene i «På Høyden». 
 
51/16 Utvidelse av praksisutdanning i allmennmedisin fra 2018 
Fakultetet har signalisert at det vil komme 3 millioner kroner til IGS i 2017 til å planlegge 
utvidelsen, og dette arbeidet vil komme til å kreve mye arbeid for allmennmedisinmiljøet 
ved instituttet. 
 
52/16  Orientering om infrastruktursøknader fra IGS 
Instituttet skal sende inn en koordinatorsøknad (Rørtveit), en partnersøknad (Tell) og en 
søknad om midler til videreføring (HRR/VOLLSET) 
 
53/16  Revidering av undervisningsregnskap 
På grunn av at det blir mer og mer fokus på at forelesere skal benytte andre 
undervisningsformer enn tradisjonell «kateterundervisning», må det også fremkomme i 
undervisningsregnskapet. Andre undervisningsformer krever annen type forberedelse og 
gjennomføring. Det har i tillegg kommet signaler om at veiledning av phd-studenter får for 
mye vekt i dagens regnskap.  
Saken blir satt opp i neste instituttrådsmøte. 
 
54/16 UiB Global 
Bente Moen orienterte om ny organisering av UiB Global til Senter for internasjonal helse og 
IGS, og den strategiske satsningen til UiB, som kalles Global Challenges. SIH ønsker å få 
vurdert ny organisering av senteret med denne endringen. Saken skal opp i styringsgruppen 
for SIH.  
 
55/16  Hendt siden sist 
Kort om nyansettelser, forlengelser og ansatte som har sluttet ved instituttet siden sist 
instituttrådsmøte.  
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******* 
 


Forslag til møtedatoer ble foreløpig godkjent: 
15. februar, 21. juni, 27. september, 6. desember 
 
 
12.10.2016 
Siri Smith-Giske, sekretær for rådet 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 13/17 


Sak nr.:  2017/1166  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
 
UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN 
(INDREMEDISIN) VED KLINISK INSTITUTT 2 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2 ber i brev av 19.01.2017 om å få lyse 
ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) kombinert 
med en klinisk stilling (50 %) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet indremedisin, ber 
instituttet om å få lyse ut stillingen. 
 
Instituttet ber om at stillingen bare lyses ut på norsk siden undervisningen skal foregå på 
norsk.  
 


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


professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) ved Klinisk institutt 2 
kombinert med en klinisk stilling (50 %) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 
 


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


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


 
 
 
 
 
20.01.2017 /IVØI  
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Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Klinisk institutt 2 av 19.01.2017 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk  


 







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


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


Klinisk institutt 2 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Jonas Lies vei 79 
Bergen 


Saksbehandler 
Ivar Øiestad 
55582550 


side 1 av 1 


 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


Ber om utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) 
i medisin (indremedisin) ved Klinisk institutt 2 
Klinisk institutt 2 anmoder om utlysning av en fast stilling som professor/førsteamanuensis 
(50 %) i medisin (indremedisin), fortrinnsvis innen geriatri, kombinert med en klinisk stilling 
(50 %) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 
 
Stillingen lyses ut fordi professor Jon Hardie har sagt opp 71,4 % av sin 70 % faste stilling. 
Hardie har siden 1. september 2016 jobbet i en 20 % stilling.   
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet indremedisin, ber 
instituttet om å få lyse ut stillingen. 
 
Vi ber om at stillingen bare lyses ut på norsk siden undervisningen skal foregå på norsk.  
 
Klinisk institutt 2 bekrefter at det er budsjettmessig dekning for stillingen.  
 


 
 
Med vennlig hilsen 
 
Per Bakke 
instituttleder Julie Stavnes 
 administrasjonssjef  
 
 
 
Vedlegg 
 
 


Referanse Dato 


2017/1166-IVØI 19.01.2017 
  


 


 







Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) ved 
Klinisk institutt 2 kombinert med klinisk stilling (50 %) ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus  
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det 


ledig ei fast stilling som professor (50 %) i indremedisin, fortrinnsvis geriatri. Det er ein 


føremon at stillinga er knytt til ei klinisk stilling (50 %) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 


Arbeidsstad er ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ulriksdal 8 i Bergen. 


 


Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 


førsteamanuensis.  


 


For sjukehusstillinga  gjeld:  


Den vitskapelege stillinga bør være knytt til ei klinisk stilling ved Haraldsplass Diakonale 


Sykehus. Dersom søkjaren ikkje er knytt til sjukehuset allereie, vil kliniske kvalifikasjonar og 


sjukehuset sitt behov telle med i tilsetjinga.  


 


Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er ein del av spesialisthelsetenesta og blant dei tre store 


private ideelle sjukehusa i Noreg. Sjukehuset er lokalsjukehus i indremedisin for 135 000 


innbyggjarar i Bergenhus, Åsane og Arna bydel i Bergen, og alle kommunane i 


Nordhordland. Sjukehuset er ein viktig del av det offentlege helsetilbodet gjennom 


driftsavtale med Helse Vest RHF, og er eigd av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem.  


 


Medisinsk klinikk har omlag 350 tilsette, 104 senger, og ein årleg aktivitet på omlag 8100 


augeblikkeleg-hjelp innleggingar og om lag 8000 polikliniske konsultasjonar.  


 


Stillinga inneber moglegheit til å delta i generell indremedisinsk 15-delt bakvakt. 


Vi kan tilby eit særs godt kollegialt miljø og varierte arbeidsoppgåver. Løn i samsvar med 


gjeldande overeinskomst. Medlemskap i pensjonsordning i KLP, 2 % pensjonstrekk, gruppe- 


og ulukkeforsikring og fritidsulukkeforsikring. 


For spørsmål om overlegestillinga, kontakt klinikkoverlege Signe von Stephanides, tlf.: 55 97 


91 61. 


 


For professor/førsteamanuensisstilling gjeld: 


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 Per Bakke, 


tlf. 55 97 32 25, e-post: Per.Bakke@uib.no  


 


Kvalifikasjonar 


 søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse 


 den som vert tilsett skal undervise i generelle og grunnleggjande kliniske ferdigheiter 


på tvers av indremedisinske fagfelt i noverande studieplan (til og med mai 2017) og 


seinare delta i undervisninga i indremedisin som er organisert til Haraldsplass 


Diakonale Sykehus i Studieplan 2015  


 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 og utnytte 


kontakten til dei kliniske miljøa på Haraldsplass Diakonale Sykehus 



mailto:Per.Bakke@uib.no





 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.  


 


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


 


Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013), for tida 640 700 - 676 800 kr brutto pr. år 


for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-


62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for tida 501 300 - 529 800 kr brutto pr. år for ei 


fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter 


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


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


 


 


Vi kan tilby  


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


fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt  


 faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling 


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


 gode velferdsordningar 


 
 


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


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


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


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


gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde.  


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


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


rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og 


personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.  


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


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


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


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



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





Søknad  


Slik søkjer du stillinga: 


 


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


arbeid/erfaring, og 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. 


 


Nærare om tilsettingsprosessen her. 


 


 


Søknadsfrist: 



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





Stillingsomtale  
 
Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) ved 
Klinisk institutt 2 kombinert med klinisk stilling (50 %) ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus  
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det 


ledig ei fast stilling som professor (50 %) i indremedisin, fortrinnsvis geriatri.  Det er ein 


føremon at stillinga er knytt til ei klinisk stilling (50 %) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 


Arbeidsstad er ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ulriksdal 8 i Bergen. 


 


Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 


førsteamanuensis.  


  


Klinisk institutt 2 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 250 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 farmasi. 


 


Den som vert tilsett skal 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 skal undervise i generelle og grunnleggande kliniske ferdigheter på tvers 


av indremedisinske fagfelt i nåverande studieplan (til og med mai 2017) og seinare delta i 


undervisingen i indremedisin som er organisert til Haraldsplass Diakonale Sykehus i 


Studieplan 2015.  


 


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 vert lagt vekt på evne til å skapa eit godt undervisningsmiljø og utnytte kontakten til dei 


kliniske miljøa på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 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. Kurs vert tilbode. 


 


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


eit skandinavisk språk. Kurs vert tilbode. 


 


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 og ei sjølvstendig 


vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 15/17 


Sak nr.:  2017/1057  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I ODONTOLOGI (ENDODONTI) VED 
INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi ber i brev av 18.01.2017 
om å få lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i odontologi (endodonti). 
 
Stillingen dekkes ved at instituttet erstatter en 50 % stilling som overtannlege med en 50 % 
stilling som førsteamanuensis.  
 
 


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


førsteamanuensis (50 %) i odontologi (endodonti) 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 


 
 
 
19.01.2017 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Institutt for klinisk odontologi av 18.01.2017 


Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for 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 førsteamanuensis (50 %) i 
odontologi (endodonti) ved Institutt for klinisk odontologi 
Institutt for klinisk odontologi anmoder om utlysning av en fast stilling som førsteamanuensis 
(50 %) i odontologi (endodonti).  
 
Stillingen dekkes ved at instituttet erstatter en 50 % stilling som overtannlege med en 50 % 
stilling som førsteamanuensis.  
 
Institutt for klinisk odontologi bekrefter at vi har budsjettmessig dekning for stillingen.  
 
Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne N. Åstrøm 
instituttleder Tone Friis Hordvik  
 administrasjonssjef  
 
 
 
Vedlegg 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2017/1057-IVØI 18.01.2017 
  


 


 







Førsteamanuensis (50%) i odontologi (endodonti) ved Institutt for 
klinisk odontologi


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (50 %) i odontologi (endodonti). Stillinga er ledig frå 1. juli 2017. 
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 ned på sida. 


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar, 
professor Anne Nordrehaug Åstrøm, tlf.: 55 58 64 83 eller e-post: 
Anne.Aastrom@iko.uib.no 


Kvalifikasjonar
Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande 
kompetanse, og ha godkjend spesialistutdanning  i endodonti eller tilsvarande realkompetanse. 
Søkjarar må ha norsk autorisasjon som tannlege ved tilsetjingsdato. 


Søkjarane må ha odontologisk bakgrunn. 


Det vil verte lagt vekt på klinisk erfaring, erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, 
koordinering av forskingsaktivitet, og erfaring frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare 
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.


Løn
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for tida 
501 300 - 529 800 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved 
tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 
aktuelt å vurdere høgare løn.


Vi kan tilby 
 eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med 


fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt 
 faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) 
 Gode velferdsordningar


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 
nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere
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Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 
lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har 
tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 
vitskaplege stillingar verte følgde. 


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


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar 
om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på 
søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.


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


Søknad 
Slik søkjer du stillinga:


Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida.


Legg ved:


● CV
● vitnemål
● attestar
● fullstendig publikasjonsliste
● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar
● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde
● vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 for 
førsteamanuensis). 


Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 
vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden. 


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.


Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er 
lagt inn innan fristen.


Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 
lederstillinger".







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


Nærare om tilsettingsprosessen her.


Søknadsfrist:



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





STILLINGSOMTALE
Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (endodonti) ved Institutt for 
klinisk odontologi


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (50 %) i odontologi (endodonti). Stillinga er ledig frå 1 juli 2017. 
Arbeidsstad er Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 
Årstadveien 19, Bergen.


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, i tillegg til spesialist-/spesialutdanning i kliniske 
odontologiske fag. Odontologisk universitetsklinikk er ein integrert del av instituttet.


Institutt for klinisk odontologi har om lag 30 personar i vitskapelege stillingar, om lag 15 
stipendiatar og 15 personar i teknisk/administrative stillingar. Tilsette med hovudstilling ved 
Odontologisk universitetsklinikk kjem i tillegg. Instituttet held til i Årstadveien 19, men nokre 
tilsette held til i Årstadveien 21.


Den som vert tilsett vil få undervisningsoppgåver i faget endodonti i samsvar med gjeldande 
studieplanar. Undervisninga femner om grunnutdanning for tannlege- og tannpleiarstudentar, 
(og etter- og spesialutdanning av tannlegar). Seksjonen driv, og har det faglege ansvaret for, 
eit 3-årig program som kvalifiserer til godkjent spesialistutdanning i endodonti.


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har medført oppmjuking av grensene mellom 
tradisjonelle fagområde og endringar i undervisningsoppgåver. Dette vil også kunne føre til 
endringar av oppgåver for den einskilde vitskapelege tilsette. Samarbeid med andre seksjonar 
er prioritert.


Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i større prosjekt. Dei tematiske 
satsingsområda omfattar oral inflammasjon og infeksjon, biomaterialar, styrt vevsbygging og 
regenerasjon og pasientnær og samfunnsretta klinisk odontologisk forsking. 


Kvalifikasjonskrav
For å verte tilsett som førsteamanuensis må ein ha norsk doktorgrad eller tilsvarande 
kvalifikasjonar, og ha godkjend spesialistutdanning i endodonti. Søkjarar må ha norsk 
autorisasjon som tannlege ved tilsetjingsdato. 


Det vert vidare kravd dokumentert vitskapeleg kompetanse i samsvar med kompetansekrav 
for vitskapelege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søkjarar må kunne 
dokumentere omfattande klinisk erfaring og i tillegg klinisk og teoretisk undervisning. I 
tillegg vil administrativ erfaring, leiareigenskapar og dokumentert evne og vilje til samarbeid 
verte vektlagt. 


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett må kunne 
undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjing. Kurs vert 
tilbode.







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 eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ikkje mestrar eit skandinavisk 
språk. Kurs vert tilbode.


Ansvarsområde og arbeidsplikter
Den som vert tilsett har plikt til å utføre forsking, teoretisk og klinisk undervisning, rettleiing, 
eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner. Den som vert tilsett 
vil, utanom endodonti, få undervisningsplikt i allmennodontologi.


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor normal arbeidsplikt og 
fagleg 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 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 undervisningskompendium og undervisningsmateriell
 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning


så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø


Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av vitskapleg nemnd i tillegg til ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 
undervisinga.







Part-time permanent position as Associate Professor of Dentistry 
(Endodontics) at the Department of Clinical Dentistry


A part-time permanent position as associate professor (50 %) of dentistry (endodontics) is 
available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The position is 
available from 1 July 2017. The department is located at the following address: Årstadveien 
19, 5009 Bergen, Norway.


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 Head of Department of Clinical 
Dentistry, Professor Anne Nordrehaug Åstrøm, phone: + 47 55 58 64 83 or e-mail: 
Anne.Aastrom@iko.uib.no 


Qualifications
The successful applicant must have a relevant PhD-degree or corresponding qualifications. In 
addition he/she must have an approved speciality training in endodontics or document 
corresponding qualifications. The successful applicant must also have a Norwegian 
authorisation as dentist when entering the position. 


The applicants must have a background in dentistry.
 
Applicants should have clinical experience and substantial experience with teaching and 
research leadership experience as well as experience in coordinating research activities and 
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.


Salary 
For an associate professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1011/pay framework 
24.3-24.6) on the government salary scale; at present NOK 503 800 - 535 900 gross p.a. for a 
full-time position; following ordinary meriting regulations. A pension contribute of 2 % will 
be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of highly qualified 
applicants a higher salary may be considered. 


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


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


development
 A good pension scheme in the Norwegian Public Service Pension Fund



mailto:Anne.Aastrom@iko.uib.no





 Inclusive workplace (IW)
 Good welfare benefits


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


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


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 
several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 
opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied.


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 
possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective 
to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons 
of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds and persons with 
disabilities are therefore encouraged to apply for the position.


The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 
scientific positions. Information about the applicant may be made public even though the 
applicant has requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified 
if his/her request is not respected. 


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


Application 
How to apply for the position: 


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


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


 scanned copies of your certificates 
 a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 
 a complete list of scholarly works, with information about where these have been 


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


with information on where they have been published 
 the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 


special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor) 



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





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." 


If you send your application via e-mail to an individual, it will not be considered.


Further information about our employment process can be found here.


Closing date for applications:



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





DESCRIPTION OF POSITION


Part-time permanent position as Associate Professor of Dentistry 
(Endodontics) at the Department of Clinical Dentistry


A part-time permanent position as associate professor (50 %) of dentistry (endodontics) is 
available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The position is 
available from 1 July 2017. The department is located at the following address: Årstadveien 
19, 5009 Bergen, Norway.


The Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Bergen consists of five 
departments. At the Department of Clinical Dentistry the main activities include 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 Clinic of Dentistry is 
an integrated part of the Department.


The Department of Clinical Dentistry has 30 positions for scientific staff, approximately 15 
PhD candidates and 15 persons in technical /administrative positions. The department is 
located in Årstadveien 19, but some of the staff members are located in Årstadveien 21. 


The position is connected to the Section of endodontics, with working obligations in 
agreement with the existing curriculum. This includes teaching of dental students and dental 
hygienists (and postgraduate training of dentists). The section is responsible for a 3-year 
program, qualifying for specialist authorisation in endodontics.


In the curriculum, collaboration between the different units is highlighted.


The research activities at the department is organised into research groups. This includes 
cancer research, craniofacial development and function, biomaterials, oral infection and 
inflammation and behavioural science. A Centre for Clinical Research has been established in 
order to coordinate technical support and service. 


Qualifications
In order to be qualified as associate professor, one needs to have a relevant PhD-degree or 
corresponding qualifications. In addition he/she must be approved as a specialist in 
endodontics. The successful applicant must also have a Norwegian authorisation as dentist 
when entering the position. 


Part of the qualifications for this position includes research experience that complies with 
rules set at the Faculty of Medicine and Dentistry. The applicant should be able to document 
comprehensive clinical and theoretical experience. In addition, administrative- and leadership 
experience as well as collaborating abilities 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. 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 successful 
candidate will, in addition to teaching in endodontics, have teaching obligations in integrated 
teaching courses across units. 


The general rules at the University of Bergen are prevailing, and the successful candidate can 
under certain circumstances be expected to take on teaching obligations outside the unit where 
he/she is employed.   


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


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.





		Sak 15-17 Utlysning - førsteamanuensis (50 %) i odontologi (endodonti) IKO

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev fra Institutt for klinisk odontologi av 18.01.2017 

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 8/17 


Sak nr.:  2009/11195   Møte: 08.02.2017  


 
 
 
 
Oppnevning av programsensor for farmasi 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 


1. «Retningslinjer for programsensor ved Universitetet i Bergen» 
http://link.uib.no/programsensor 


 


Hva saken gjelder 


Professor Jo Klaveness har i to perioder, samt en ekstraordinær forlengelse på ett år, 
vært oppnevnt som programsensor for Integrert masterprogram i farmasi. Gjeldende 
oppnevningsperiode utløp 31. desember 2016 


Programutvalg for farmasi har foreslått professor Sverre Arne Sande ved 
Universitetet i Oslo som ny programsensor. Sande er professor i galenisk farmasi, og 
det er særlig denne kompetansen som er bakgrunn for at programutvalget ønsker 
ham som programsensor. Galenisk farmasi er et forholdsvis nytt fagfelt ved UiB, da 
studentene tidligere har fått undervisning i dette ved University of East Anglia.  I 
forbindelse med forbedringsarbeid ser emneansvarlig behov for en erfaren 
samarbeidspartner, en rolle Sande kan fylle.  
 
Sande har i tillegg vært programsensor for farmasi tidligere, og vært medlem av 
arbeidsgruppen som utredet muligheter for en 3+2-modell for farmasistudiet i Bergen. 
Han kjenner derfor programmet godt, og kan være effektiv fra start. 
 
Programsensorer ved UiB oppnevnes vanligvis for fire år. Programutvalget har i 
denne saken ønsket en oppnevningsperiode for to år. Bakgrunnen for dette er at 
programutvalget fremover ser behov for programsensorer med primærkompetanse 
innen andre farmasøytiske fagfelt (farmakognosi eller samfunnsfarmasi) for å utvikle 
andre deler av studieprogrammet. 
 
Sande har sagt seg villig til å påta seg vervet i den foreslåtte perioden. 
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Forslag til vedtak 
Professor Sverre Arne Sande oppnevnes som programsensor for Integrert 
masterprogram i farmasi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 
01.01.2017 til og med 31.12.2018 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Ørjan Leren 
 
 
 


 seksjonssjef 


18.01.17/EIDA 
 
 
Vedlegg:  
 


1. Referat fra møte i Programutvalg for farmasi, 02.12.2016 







UNIVERSITETET I BERGEN 


Programutvalg for farmasi 


  


   


Protokoll - Programutvalg for farmasi møte IV – 2. desember 2016 


 
Til stede: Bengt-Erik Haug, Torgils Fossen, Svein Haavik, Reidun Kjome, Lone Holst, Tonje 
Sevland, Lene Røgelstad, Harald Wiker, Emmet Mac Cormack, Lars Herfindal, Ina Ottesen, 
Marte Nørve Årvik 


Ikke tilstede: Anni Vedeler, Wei Wang 


 


I  Godkjenning av innkalling og saksliste  
Godkjent.  


II Godkjenning av protokoll fra møte 31. august 2016 i Programutvalg for 
farmasi  
Godkjent, ingen kommentarer 


  


14/16   Revisjon av studieprogram og emner 


Utdanningsutvalget ved Universitetet i Bergen har vedtatt at alle studieprogram og emner 
skal revideres i løpet av studieåret 2016/2017. Et sentralt formål med arbeidet er å bidra til 
økt kvalitet i studieprogrammene.  


1. Studieprogrammene skal ha læringsutbyttebeskrivelser som er i samsvar med 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og deskriptorene for kunnskap, ferdigheter 
og generell kompetanse på det aktuelle studienivået (bachelor eller master). 


2. Valget av undervisningsformer og vurderingsformer skal være styrt av læringsutbyttet 
og bidra til at studentene oppnår læringsutbyttet. 
 


Revisjon av studieprogrammet skal gjennomføres innen 1. februar og etter dette skal alle 
farmasiemner revideres.  


Vedtak: Programutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med revisjon av 
studieprogrammet og dets læringsutbytte. Arbeidsgruppen består av Lone Holst, Bengt-Erik 
Haug, Torgils Fossen og Marte Nørve Årvik. Forslaget skal behandles i programutvalget før 
det sendes til fakultetet, 1. februar.  


 


15/16 Utnevne ny programsensor 


Før møtet 2. desember ble det spilt inn forslag til tre personer som ny programsensor. Et 
fjerde navn ble foreslått på møtet. Det er behov for en grundig evaluering av emnet galenisk 
farmasi, og programutvalget ble enig om å kontakte Sverre Arne Sande ved Universitetet i 
Oslo, som er knyttet til galenisk farmasi. Siden Sande har vært programsensor tidligere og at 







programutvalget ønsker å kunne fokusere på andre fagområder senere, blir Sande foreslått 
som programsensor i to år. 


 
Vedtak: Programutvalgsleder kontakter Sverre Arne Sande om å være ny programsensor for 
farmasi for perioden 2017 og 2018.   


 


 


16/16 Årsrapport programsensor 


Vedtak: Programsekretær skriver et forslag til bestilling på bakgrunn av det mandat som 
programsensor fikk for 2016. Bestillingen godkjennes av Emmet Mc Cormack og Lars 
Herfindal. Fristen for innsending av årsrapport fra programsensor er i utgangen av februar 
2017. 


 


 


17/16 Forskerlinje farmasi 


En arbeidsgruppe på fakultetet, bestående av Roland Jonsson, visedekan for 
forskerutdanning, Anne Berit Guttormsen, leder for Forskerlinjen, Torunn Olsnes, 
seksjonssjef forskning og Marianne Stien, seniorkonsulent, administrativt ansvarlig for 
Forskerlinjen, har utredet mulighetene for å innføre forskerlinje for farmasistudentene. 
Arbeidsgruppen er positiv, men den har ikke rådført seg med fagmiljøene involvert. 
Finansieringsmodellen som er forslått av fakultetsledelsen er problematisk, da de foreslår at 
en av de fem stipendiatstillingene som er knyttet til farmasi skal brukes for å finansiere 
forskerlinjen. Styringsgruppen for farmasi ønsker at saken skal utredes nærmere, særlig i 
forhold til finansieringsmuligheter. 


Programutvalget antar at forskerlinje for farmasistudenter kan være positivt for rekruttering til 
fagområdet og for rekruttering av farmasøyter til forskning og er positiv til at en slik ordning 
innføres for dette profesjonsstudiet på lik linje som for profesjonsstudiene i medisin og 
odontologi. 


Viktige forutsetninger vil være at:  


- farmasistudentene får mulighet til å søke på de øremerkede doktorgradsstillinger til 
forskerlinjestudentene, på lik linje med studenter i medisin og odontologi. 
- farmasi får 2-3 forskerlinjestudenter (samme forhåndstall som medisin) hvert år 
- innføring av ordningen ikke medfører fjerning av en av stipendiatstillingene øremerket 
farmasi  
- at forskerlinjen for farmasi finansieres på samme måte som medisin/odontologi, gjennom 
NFR. 


 


Orienteringer 


• Semesterevalueringer: 4. og 8. semester  
- Noe manglende informasjon om gjennomføring av lab i emnet FARM250 knyttet til 
4. semester. Retningslinjer må være tydeligere. 







• Emneevalueringer: FARM260, FARM204  
- Ingen kommentarer 


• MEDEPI og MEDSTA 
- Emnene kommer fortsatt til å undervises for farmasistudentene og andre 


studentgrupper, selv om medisin har fått nye emner i den nye studieplanen for 
medisin. 


• Ny vitnemålsmal 
- Det er innført en ny vitnemålsmal. Det er gjort noen få justeringer i forhold til 


teksten knyttet til farmasi. Når de nye emnebeskrivelsene med nye 
læringsutbyttebeskrivelser er på plass høsten 2017 vil disse tekstene brukes i den 
nye malen. 


• Hjemmeeksamen i emnet FARM395 
- Studieseksjonen på fakultetet anbefaler at eksamen i emnet, to timers digital 


eksamen, avholdes i UiB-lokaler, og ikke som hjemmeeksamen. Dette for å lettere 
kunne bistå studentene om det skulle oppstå tekniske problemer. 


 


Eventuelt: 


Spesialpensum: Det er ulike retningslinjer på de to fakultetene. PUF ønsker at de 
retningslinjene på fakultetet hvor studenten skriver masteroppgave skal være gjeldene. 
Generelle anbefalinger: Artikler: fra 150-200 sider, lærebok: fra 300-400 sider. 
 
Eventuell studietur i 7. semester: Kommunikasjon mellom emneansvarlig for klinisk og 
galenisk må forbedres om/når neste studietur skal planlegges. 
 
Innsynsrett i journaler: Det har oppstått en situasjon der en farmasistudent ikke fikk 
innsynsrett i journaler i forbindelse med en masteroppgave. Veileder må ta ansvar for at 
masteroppgaven er gjennomførbar. Programutvalget bør følge opp saken for å undersøke 
årsaken til innsynsnekt. 
 
Mitt UiB: Studentene informerer om at noen forelesningsnotater ikke viser på Mitt UiB. 
Foreleser må legge inn brukerrettigheter knyttet til filer, og huske å publisere. Studentene 
savner også dato på når opplastningen er gjort. 
 
 


 


Møter våren 2017: 


Onsdag 25. januar, kl. 13:15 – 15:00 
Onsdag 5. april, kl. 13:15 – 15:00 





		Sak 8-17 Oppnevning av programsensor i farmasi

		Vedlegg 1 Protokoll - Programutvalg for farmasi møte IV – 2. desember 2016
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 12/17 


Sak nr.:  2016/12955  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
 
 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN (ORTOPEDISK KIRURGI) 
VED KLINISK INSTITUTT 1 
 
 
 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 1 ber i brev av 18.01.2017 om å få lyse 
ut en fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi). Stillingen er 
kombinert med en stilling som overlege (50 %) ved Ortopedisk klinikk, Haukeland 
universitetssykehus.  
 
 
Saken ble første gang fremmet for fakultetsstyret i møte av 08.12.2016. Styret fattet da 
følgende vedtak: 


1. Saken utsettes.  
2. Dekanen bes å ta kontakt med Helse Bergen, Ortopedisk klinikk, eventuelt 


foretaksledelsen før saken fremmes på nytt.  
 
 
Dekan har hatt møte med Ortopedisk klinikk, Helse Bergen. Det var enighet om å fremme 
saken på nytt. Stillingen lyses ut som førsteamanuensis. Det gis også mulighet for søkere 
som ikke allerede er ansatt som overlege ved Ortopedisk klinikk, Haukeland 
universitetssykehus, å søke stillingen samtidig som de søker en stilling som overlege (50 %) 
ved Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.  
 
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet ortopedisk kirurgi, ber 
instituttet om å få lyse ut stillingen. 
 
 
Stillingen lyses ut på norsk siden den er kombinert med en stilling som overlege ved 
Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.  
 







 2 


 


 


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


førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) ved Klinisk institutt 1, 
kombinert med en stilling som overlege (50 %) ved Ortopedisk klinikk, Haukeland 
universitetssykehus. 
 


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


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


 
 
 
 
 
18.01.2017 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Klinisk institutt 1 av 18.01.2017 


Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk 
 







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


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


Klinisk institutt 1 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Jonas Lies vei 79 
Bergen 


Saksbehandler 
Ivar Øiestad 
55582550 


side 1 av 1 


 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


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


Referanse Dato 


2016/12955-IVØI 18.01.2017 
  


 


 







Førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) ved Klinisk institutt 


1 


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


ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %).  


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


Universitetssjukehus. Søkjarar utan stilling som overlege ved Ortopedisk klinikk, Haukeland 


universitetssjukehus, må derfor ta med søknad om slik stilling parallelt med søknaden om 


universitetsstilling. 


Den som vert tilsett får det overordna ansvaret for organiseringa av undervisninga av 


medisinstudentar innan ortopedisk kirurgi. 


Stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og andre 


tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede på denne sida. 


 
Utfyllande opplysingar om stillinga kan ein få ved å venda seg til instituttleiar professor Nils 


Erik Gilhus, Klinisk Institutt 1, tlf. 55 97 50 45, e-post: Nils.Gilhus@uib.no. For 


sjukehusstillinga er kontakten klinikkdirektør Kjell Matre, Ortopedisk klinikk, tlf. 55 97 57 24, 


e-post: kjell.matre@helse-bergen.no  
 
Løn 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3 - 24.6), for tida kr 


503 800 - 535 900 for full stilling, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk 


skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens 


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


 
Kvalifikasjonar 


 søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse, og 


må ha god klinisk kompetanse i ortopedisk kirurgi  


 vi ønskjer spesielt søkjarar med kompetanse innan fagfelta ortopediske infeksjonar og 


rehabilitering 


 søkjarar må vera interessert i studentundervisning 


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


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 


 


Det vil verte lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 


forskingsaktivitet, og frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare verte lagt vekt på 


dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


 
Undervisingsspråket er til vanleg norsk. 


 
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)  


 gode velferdsordningar  


 


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


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



mailto:Nils.Gilhus@uib.no

mailto:kjell.matre@helse-bergen.no

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





 
Retningsliner 


Den som vert tilsette pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane so m 


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


måtte verte 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 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, og vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 


 


Legg ved elektronisk: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


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


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


følgje med søknaden som vedlegg. 


 


 


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


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


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


fristen. 


 


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


lederstillinger». 


Nærare om tilsettingsprosessen her. 


 


 



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





Søknadsfrist:  


 
 


 


 


 


 







Stillingsomtale 


Førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) ved Klinisk 


institutt 1 


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


ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %).  


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


Universitetssjukehus. Søkjarar utan stilling som overlege ved Ortopedisk klinikk, Haukeland 


universitetssjukehus, må derfor ta med søknad om slik stilling parallelt med søknaden om 


universitetsstilling. 


Den som vert tilsett får det overordna ansvaret for organiseringa av undervisninga av 


medisinstudentar i ortopedisk kirurgi. 


Undervising  
Søkjarane må vera interessert i studentundervisning. Det medisinsk-odontologiske fakultet 


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


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


skal delta og vidareutvikle undervisninga i ortopedisk kirurgi, forutan delta i 


eksamensavvikling og i vidare- og etterutdanning av legar. 


Vi ønskjer spesielt søkjarar med kompetanse innan fagfelta ortopediske infeksjonar 


og rehabilitering. 


 


Forsking  
Det er ønskjeleg at den som vert tilsett har omfattande forskingserfaring og at forskinga 


skjer i samarbeid med andre forskarar innanfor klinikken, instituttet eller Universitetet i 


Bergen. Pågåande forsking bes dokumentert. Den tilsette pliktar å medverka til aktiv 


rekruttering og forskingsrettleiing av studentar og stipendiatar, og å fremja forskinga ved 


universitet og sjukehuset.  


Retningsliner 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise 


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


 


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 to år etter dato for tilsetjing. Kurs vert tilbode. 


 


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


forskingsaktivitet, og forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på dokumentert vilje 


og evne til samarbeid.  


 


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


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


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


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


 







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


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


kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av:  


 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


 oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


 oversyn over særoppgåve-, mastergrads- og doktorgradsrettleiing og resultat  


 mottekne studentprisar  


 eigne pedagogiske publikasjonar  


 eigne undervisingskompendium og undervisingsmateriell  


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


alternative undervisingsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


 


Tilsetjingane 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.  


 





		Sak 12-17 Utlysning - førsteamanuensis i medisin (ortopedisk kirurgi) K1

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev fra Klinisk institutt 1 av 18.01.2017

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 16/17 


Sak nr.:  2017/634  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN (ALLMENNMEDISIN) 
VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber i brev 
av 18.01.2017 om å få lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin 
(allmennmedisin). 
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet allmennmedisin, ber 
instituttet om å få lyse ut stillingen. 
 
Instituttet ber om at stillingen lyses ut på norsk fordi det forutsettes at søkerne har kjennskap 
til nordisk allmennmedisin og at søkerne kan snakke norsk eller et annet skandinavisk språk 
ved ansettelse.  
 
 


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


førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. 
 


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


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


 
 
 
 
 
18.01.2017 /IVØI  
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Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 


18.01.2017 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk  


 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Jonas Lies vei 79 
Bergen 


Saksbehandler 
Ivar Øiestad 
55582550 


side 1 av 1 


 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


Ber om utlysning av stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin 
(allmennmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber om at det lyses ut en fast stilling som 
førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin). Stillingen lyses ut for professor Eivind 
Meland som går av for aldersgrensen 31.12.2017.  
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning innenfor fagfeltet allmennmedisin, ber vi 
om at stillingen blir lyst ut. 
 
Det forutsettes at søkerne har kjennskap til nordisk allmennmedisin og at søkerne kan 
snakke norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelse. Derfor ber vi om at stillingen 
bare lyses ut på norsk. 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin bekrefter at vi har budsjettmessig dekning for 
stillingen.  
 
Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Rørtveit 
instituttleder Siri Smith-Giske 
 administrasjonssjef 
 
 
 
Vedlegg 
 
 
 


Referanse Dato 


2017/634-IVØI 18.01.2017 
  


 


 







Førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin) ved Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin  
 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det frå 1. januar 


2018 ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin). 


Arbeidsstad er Kalfarveien 31 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.  


 


Stillinga skal vere knytt til faggruppe for allmennmedisin.  


 


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


Rørveit, tlf.: 55 58 61 41, e-post: Guri.Rortveit@uib.no   


 


Kvalifikasjonar  


 søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse  


 søkjarar må ha erfaring frå klinisk allmennmedisin og helst vere spesialist i 


allmennmedisin eller under spesialistutdanning 


 det vil verte lagt vekt på evne til nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt  


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


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing  


 


Den som skal tilsetjast skal arbeide med forsking som relevant for fagfeltet allmennmedisin 


og må kunne dokumentere forsking innan feltet.  


 


Det vert lagt vekt på forskings- og undervisingserfaring. Vidare vert det lagt vekt på vilje og 


evne til samarbeid.  


 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk.  


 


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 


 løn etter lønssteg 62-64 (kode 1011/lønsramme 24.6-24.8) i lønsregulativet til staten 


ved tilsetjing, for tida 532 400 - 556 700 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling. 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  


 medlemskap i Statens Pensjonskasse  


 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)  


 gode velferdsordningar  


 


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


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


måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


 



mailto:Guri.Rortveit@uib.no





 


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 


vitskapelege 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. Yngre personar oppmodast til å søkje. Personar med 


innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje 


stillinga.  


 


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


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


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


 


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


 


Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 


 


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


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


 


Legg ved elektronisk: 


 


● CV 


● vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


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


Kopier av desse i passande format (pdf) skal følgje med søknaden som vedlegg. 


 


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


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


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


lagt inn innan fristen. 


 


Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 


lederstillinger". 


 


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


 


Nærare om tilsettingsprosessen her. 



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





 


Søknadsfrist: 







Stillingsomtale  
 
Førsteamanuensis (50 %) i allmennmedisin ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin 
 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei fast 


stilling som førsteamanuensis (50 %) i allmennmedisin frå 1. januar 2018. Arbeidsstad er 


Kalfarveien 31 i Bergen.  


 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-


odontologiske fakultet. Til instituttet høyrer for tida 59 faste vitskapleg tilsette og 25 faste 


tekniske og administrativt tilsette. Instituttet har omlag 19 postdoktorar, om lag 150 


stipendiatar/doktorgradsstudentar og 170 mastergradstudentar. Dei tilsette er organisert i 


forskingsgrupper, faggrupper og administrasjon.  


Institutt for global helse og samfunnsmedisin gir undervising i allmennmedisin og andre fag 


til medisinstudentar, i tillegg til samfunnsfarmasi til farmasistudentar og driv i tillegg 


masterprogram i internasjonal helse, helsevitskap og helseleiing. 


Forsking og undervising ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar innan 


allmennmedisin, epidemiologi, helsefag, global helse, farmasi og statistikk. Instituttet har 15 


forskingsgrupper, blant dei ei forskingsgruppe for allmennmedisin.  


Den som vert tilsett skal inngå i Faggruppe for allmennmedisin og skal sjølv velje 


forskingsgruppe ved instituttet ut frå eigne forskingsinteresser. Den som vert tilsett må ha 


norsk doktorgrad i relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse. Søkarar må ha erfaring frå 


klinisk allmennmedisin og helst vere spesialist eller under spesialistutdanning i 


allmennmedisin.  


Den som vert tilsett skal delta i undervisinga i allmennmedisin og rettleie 


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 eigne forskingsprosjekt og undervising. Vidare vil det verte 


lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.  


 


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


på norsk eller eit anna skandinavisk språk.  


 


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 to år etter dato for tilsetjing.  


 


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


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


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  


 







Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell vekt ved 


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


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


 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


• oversyn over undervisningsomfang og -nivå oversyn over hovudfags- og 


doktorgradsrettleiing og resultat  


• mottekne studentprisar   


• eigne pedagogiske publikasjonar   


• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  


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


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


 


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. 


 


 





		Sak 16-17 Utlysning -  førsteamanuensis i medisin  (allmennmedisin) IGS

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 18.01.2017

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk






 


  
 
 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
FAKULTETSSTYRET 


 
INNKALLES TIL MØTE 


 


Onsdag 8. februar 2017 kl. 13.15 
 
 


Møtested: 
Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 
 
 
 
 
I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  
   
Sak 2/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 14.12.2016, vedl.   
 
Sak 3/17 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet høsten 2017     
Saksforelegg av 13.01.2017, vedl. (ePhorte 2013/8776)    
 


Sak 4/17  Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til fakultetsstyre 
og instituttråd – organisering av valg    
Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1408)     


 







 


Sak 5/17 Årsregnskap 2016      
Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 2015/5771)     


 
Sak 6/17 Handlingsplan for HMS 2017 - 2019     


Saksforelegg av 27.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1606)  
 


Sak 7/17 Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013   
Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1458) 
 


Sak 8/17 Oppnevning av programsensor for farmasi   
Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 2009/11195) 
 


Sak 9/17 Oppretting av EVU-emne HELIKT620 Helseinformatikk  
Saksforelegg av 20.01.2017, vedl. (ePhorte 2016/9458)   
 


Sak 10/17 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, 
jf. offl. § 13. 1. ledd        
Saksforelegg av 03.01.2017, vedl. (ePhorte 2012/14023)   
 


Sak 11/17 Utlysning – Førsteamanuensis ved Computational Biology Unit  – 
Klinisk institutt 2   
Saksforelegg av 06.01.2016, vedl. (ePhorte 17/925)    


 
Sak 12/17 Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin 


(ortopedisk kirurgi) – Klinisk institutt 1    
 Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 16/12955)                                                                                                                                                                                                                                               
    


Sak 13/17 Utlysning - Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin 
(indremedisin) - Klinisk institutt 2      
Saksforelegg av 20.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1166)    
 


Sak 14/17 Utlysning - Førsteamanuensis (50 % vikariat) i global helse ved 
Senter for internasjonal helse – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin         


  Saksforelegg av 19.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1152)    
 
Sak 15/17 Utlysning - Førsteamanuensis (50%) i odontologi (endodonti) – 


Institutt for klinisk odontologi      
 Saksforelegg av 19.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1057)   


 
Sak 16/17 Utlysning – førsteamanuensis (50%) i medisin (allmennmedisin) – 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin    
  Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/634)   







 


Sak 17/17 Tilsetting – Professor i medisin (gynekologi) – Klinisk institutt 2 – 
unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd       
Saksforelegg av 16.01.2017, vedl. (ePhorte 16/6389)   
 


Sak 18/17 Tilsetting – Senterleder (professor/førsteamanuensis, 30 %) 
TVEPS – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd      
Saksforelegg av 16.01.2017, vedl. (ePhorte 16/4683)  
  


Sak 19/17 Tilsetting – Professor/ førsteamanuensis klinisk ernæring – Klinisk 
institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd    
Saksforelegg av 17.01.2017, vedl. (ePhorte 16/3819) 


 
Sak 20/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 


ledd          
Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1137) 
 


Sak 21/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 
ledd          
Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1215) 


 
Sak 22/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 


ledd          
Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1869) 
 


Sak 23/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 
ledd         
Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1840) 
 


Sak 24/17 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2016 – i 
fagområdet medisin (urologi) ved Klinisk institutt 1 – 
Godkjenning av vurdering fra sakkyndig nemd    
 Saksforelegg av 01.02.2017, vedl. (ePhorte 2013/10596) 


 
  
 
II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 26.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
 
III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 01.02.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
  







 


IV  EVENTUELT  
 
Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 
 
Ingrid O. L. Hagerup, telefon: 55582919, e-post: ingrid.hagerup@uib.no 
 
01.02.2017/inghag (ePhorte 2017/1541) 





		FAKULTETSSTYRET

		Onsdag 8. februar 2017 kl. 13.15






 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 


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


Sak nr. 2017/1540  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
 


II  Fullmaktssaker: 
 


A) Tilsettingsråd  
 


B) Dr. grader 
 


C) Oppnevning av Jan Magnus Bjordal som leder for 
Programutvalg for helsevitenskap 
 
 


 
 
 
 


26.01.2017/inghag 







Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 8. februar 2017 
 
Sak 201/16  
Forlengelse av tilsettingsperiode som stipendiat (100 %) ved Institutt for biomedisin 
 
2013/423 
 
Protokoll fra møte i Tilsettingsrådet 2.12.2016, sak 201/16 
 
Vedtak sak 201/16: 


Unntatt offentlighet. 


 


Sak 203/16  
Tilsetting uten utlysning - forsker (90 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, Senter for 
farmasi, eksternt finansiert 
 
2016/10339 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 204/16  
Utlysing – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/12549 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 100 % 
stilling som postdoktor ved Klinisk institutt 2, for ein periode på tre (3) år. Stillinga er 
knytt til prosjektet ” Molekylære mekanismer av cannabis eksponering risiko hos 
pasienter med psykose”, finansiert av Noregs forskingsråd (FRIPRO program). 
 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 204/16B (denne ble glemt å lagre, ikke oppdaget før etter tilsettingsrådet hadde 
godkjent saken, setter derfor B-sak med samme nummer) 
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) ved Klinisk institutt 2 
 
2012/7938 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 205/16   
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved klinisk institutt 2 
 
2016/7962 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 







 
Sak 206/16  
Utlysning – forsker (100 %) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/12759 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
100 % midlertidig stilling som forsker for 12 måneder med tilsetting fra 1. februar 
2017 ved Institutt for biomedisin. 
 


2. Stillingen er knyttet til prosjektet “Axl regulates stem cell traits in normal and 
malignant epithelial cells: Basic biology and clinical translation”, og er finansiert av 
NFR. 
 


3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
            utlysning. 
 
 
Sak 207/16   
Utlysing – forskar (100 %) i 1 år og 6 månadar ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/12774 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 100 % 
stilling som forskar ved Klinisk institutt 2, for ein periode på 1 år og 6 månadar. 
Stillinga er knytt til prosjektet «Individualized therapy based on molecular alterations 
in gynecologic cancer», finansiert av Den norske kreftforening. 
 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 208/16  
Tilsetting – forsker (100 %) i 1 år ved KG Jebsen senter for diabetesforskning, Klinisk 
institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/6018 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 209/16   
Tilsetting – førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (psykiatri) 
for 4 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Førde sentralsjukehus 
 
2016/3306 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 







 
Sak 210/16  
Tilsetting - forsker (seniorforsker) (10 % bistilling) i 18 måneder ved SFF, CCBIO, 
Klinisk institutt 2 
 
2016/4143 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 211/16  
Forlengelse uten utlysning – forsker (80 %) ved Institutt for klinisk odontologi, 
eksternt finansiert 
 
2016/4096 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 212/16  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 2 år og 9 måneder ved Klinisk institutt 2 
 
2016/11729 
 
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 to (2) 
år og ni (9) måneder ved Klinisk institutt 2.  
 


2. Stillingen lyses ut under forutsetning av at stillingsinnehaver leverer skriftlig 
oppsigelse.  
 


3. Stillingen er finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet.   
    


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


 
 
Sak 213/16  
Utlysning – professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i odontologi (pedodonti) i 4 
år ved Institutt for klinisk odontologi, Seksjon for pedodonti 
 
2016/11821 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i odontologi 
(pedodonti) for en periode på fire (4) år ved Institutt for klinisk odontologi, Seksjon for 
pedodonti. Stillingen er knyttet til fast hovedstilling ved annet universitet eller 
Tannhelsetjenestens kompetansesentre. 
 


2. En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for 
stillingen innenfor egen budsjettramme. 


 







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


Sak 214/16  
Utlysning – professor II/førsteamanuensis (3 x 20 % bistilling) i medisin (ortopedisk 
kirurgi) i 4 år ved Klinisk institutt 1 
 
2016/13373 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut tre 
midlertidige stillinger som professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(ortopedisk kirurgi) ved Klinisk institutt 1 for en periode på fire (4) år. 
 


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


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
Sak 215/16   
Midlertidig endring av stillingsandel og tilsettingsperiode for stipendiat ved institutt 
for global helse og samfunnsmedisin 
 
2016/585 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 216/16  
Utlysning – forsker (100 %) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/13379 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for en 100 % stilling som forsker (midlertidig) for perioden 1.1.2017 til 
31.12.2017. Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd, NFR, FORNY2020 
program. 


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


utlysning. 
 
 
Sak 217/16   
Tilsetting uten utlysning - universitetslektor (20 % bistilling) i 3 år ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin 
 
2009/10198 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet. 
 
 







 
 
Sak 218/16  
Tilsetting uten utlysning - professor II (10 % bistilling) i 5 år og 4 måneder ved Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin 


2016/12815 


Vedtak:  


Unntatt offentlighet. 
 
Sak 219/16   
Tilsetting uten utlysning - professor II (10 % bistilling) i 2,5 år ved Klinisk institutt 2 
 
2012/7968 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 220/16  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 1 år ved Klinisk institutt 2 
 
2012/7940 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 221/16  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2 
 
2012/7965 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 222/16   
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2 
 
2012/7941 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 223/16  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 
1 
 
2016/13062 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 







 
 
Sak 224/16  
Tilsetting uten utlysning – professor II (20 %) i 5 år ved Klinisk institutt 1  
 
2016/6129 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 225/16  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved SFF NORMENT og KG Jebsen senter for 
psykoseforskning ved Klinisk institutt 2 
 
2016/13549 
 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 
midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved for en periode på tre (3) år ved Klinisk 
institutt 2. Stillingen inngår i SFF Norsk senter for forskning på mentale lidelser 
(NORMENT) og KG Jebsen-senter for psykoseforskning og er finansiert av UiB.  
 


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


 
 
Sak 227/16  
Utlysing – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
eksternt finansiert 
 
2016/13716 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 100 % 
stilling som postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er 
for ein periode på tre (3) år og knytt til prosjektet «Long-term adverse health effects in 
cancer patients: Prescribing of drugs in survivors of adult-onset cancer», finansiert av 
Kreftforeningen. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 228/16   
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 
 
2016/10390 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 







 
 
Sak 229/16  
Tilsetjing – postdoktor (5 x 100 %) i 3 år ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


2016/8934 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 230/16   
Tilsetjing – stipendiat (14 x 100 %) i 4 år ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


2016/8932 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 231/16  
Tilsetting uten utlysning - stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2016/13546 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 232/16  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 2 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/2012 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 233/16   
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved SFF/CCBIO, Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2016/9835 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 234/16   
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/6827 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 







 
 
Sak 235/16   
Utlysning - forsker (100 %) i molekylærbiologi/cellebiologi i 1 år ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/13951 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (100 %) i 
molekylærbiologi/cellebiologi i en periode på et (1) år ved Institutt for biomedisin. 
Stillingen er knyttet til «K.G. Jebsen senter for studier av nevropsykiatriske lidelser». 
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. 
    


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


 
 
Sak 236/16  
Utlysning – forsker (100 %) i molekylærbiologi/cellebiologi i 1 år ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/13952 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (100 %) i 
molekylærbiologi/cellebiologi i en periode på et (1) år ved Institutt for biomedisin. 
Stillingen er knyttet til «K.G. Jebsen senter for studier av nevropsykiatriske lidelser». 
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. 
    


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


 
 
Sak 01/17   
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 4 år ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2016/6960 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 02/17   
Utlysning – førsteamanuensis (20 % bistilling) i odontologi (kjeveortopedi) i 3 år ved 
Institutt for klinisk odontologi, Seksjon for kjeveortopedi 
 
2016/13783 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som førsteamanuensis (20 % bistilling) i odontologi (kjeveortopedi) 







for en periode på tre (3) år ved Institutt for klinisk odontologi, Seksjon for 
kjeveortopedi. Stillingen er knyttet til relevant fast klinisk hovedstilling. 
 


2. En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for 
stillingen innenfor egen budsjettramme. 


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


utlysning. 
 
 
Sak 03/17 
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 4 år ved Centre for Intervention Science in Child and 
Maternal Health (CISMAC) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
 
2016/10649 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 04/17  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, Seksjon for hematologi, 
eksternt finansiert 
 
2017/172 
 
Vedtak: 


3. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som postdoktor (100 %) for en periode på tre (3) år ved Klinisk 
institutt 2, Seksjon for hematologi. Stillingen er knyttet til prosjektet «Ny farmakoterapi 
for akutt myelogen leukemi – kjemokinsystemets funksjon ved leukemiutvikling og 
leukemiterapi», og er finansiert av Kreftforeningen. 
 


4. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i utlysningsteksten i samsvar for gjeldende 
standard for utlysning. 


 
Sak 05/17  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2012/13150 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 07/17  
Tilsetting – professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (ortopedisk 
kirurgi) i 4 år ved Klinisk institutt 1 
 
2016/5991 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 08/17   
Delvis oppsigelse av stilling som postdoktor ved Klinisk institutt 2 







 
2016/11751 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 09/17  
Søknad om delvis permisjon fra stilling som stipendiat (100 %) ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2016/7577 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 10/17  
Utlysning - universitetslektor (20 %) i biomedisin i 4 år ved Institutt for biomedisin 
 
2017/289 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for den midlertidige stillingen som universitetslektor (20 
%) i biomedisin ved Institutt for biomedisin.  
 


2. En forutsetter at Institutt for biomedisin 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 11/17   
Endring av stillingsprosent - stipendiat (50 %) i 6 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2016/8932 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 12/17   
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/8331 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 13/17  
Tilsetting uten utlysning – førsteamanuensis (10 % bistilling) i 3 år ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin 
 
2016/13654 







 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 14/17   
Tilsetting - universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (bløtvevskirurgi) i 4 år ved 
Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Haugesund Sjukehus 
 
2016/10665 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 15/17  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
eksternt finansiert 
 
2016/12531 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 16/17  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/510 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning av stilling som postdoktor. Stillingen er for en periode på 3 år og er knyttet til 
prosjektet ” Malignant Exploitation of Obesity-Linked Inflammation”, finansiert av 
Kreftforeningen.  


      2.   Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Institutt for biomedisin. 
      3.   Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
            utlysning/stillingsomtale. 
 
 
Sak 17/17  
Utlysing – stipendiat (50 %) i 6 eller 8 år (dobbeltkompetanseløpet i odontologi, inntil 2 
stillingar) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
2017/360 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut inntil 2 
stillingar som stipendiat (50 %), øyremerkt dobbeltkompetanseløpet i odontologi. For 
fagområdet kjeveortopedi og kjeve- og ansiktsradiologi er tilsetjingsperioden seks (6) 
år, og for fagområdet oral kirurgi og oral medisin er tilsetjingsperioden åtte (8) år. 
Tilsetjinga inneber tilsetjing som stipendiat og spesialistkandidat i kombinert 100 % 
stilling. Stillingane vil bli knytt til det instituttet som er naturleg i høve til prosjektet. 
 


2. Stillingane er bevillingsfinansierte. 
 


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







 
 
 
 
 
Sak 18/17  
Forlengelse av delvis permisjon uten lønn for spesialistkandidat ved Institutt for 
klinisk odontologi 
 
2014/5089 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 19/17  
Forlengelse av delvis permisjon uten lønn for spesialistkandidat ved Institutt for 
klinisk odontologi 
 
2013/9593 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 20/17  
Forlengelse av delvis permisjon uten lønn for spesialistkandidat ved Institutt for 
klinisk odontologi 
 
2016/6242 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 22/17   
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/871 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning av midlertidig stilling som postdoktor (100 %). Stillingen er for en periode på 
3 år og er tilknyttet prosjektet ”Targeting the Invasive Tumour Cells in Malignant Brain 
Tumors”, finansiert av Den Norske Kreftforening. 


 
2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Institutt for biomedisin. 


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


utlysning/stillingsomtale. 
 
 
Sak 26/17  
Tilsetting uten utlysning – førsteamanuensis (10 % bistilling) ved Klinisk institutt 1, 
eksternt finansiert  
 
2017/16 
 







Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
Sak 27/17  
Utlysing – universitetslektor (2 x 20 % bistilling) i 4 år ved Medisinsk ferdigheitssenter 
ved Klinisk institutt 2 
 
2017/872 
 
Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 2 x 20 % 


bistillingar som universitetslektor ved Medisinsk ferdigheitssenter, Klinisk institutt 2. 
Stillingane er for ein periode på fire år frå 2017 til 2021, og er knytt til fast hovudstilling 
ved Haukeland universitetssjukehus. 


2. Stillingane er bevillingsfinansierte. 
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 29/17  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, Senter for farmasi, eksternt 
finansiert 
 
2016/10834 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
  
 
 


 


 







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


1 Aasen Synnøve Nymark IBM Frits Alan Thorsen Rolf Bjerkvig, Terje Sundstrøm
2 Advani Rajiv K1 Halvor Næss Martin Kurz
3 Alam Jahedul IBM Donald Gullberg Rolf K. Reed
4 Anandan Shamundeeswari K2 Line Bjørge Emmet Mccormack
5 Asgedom Akeza A. IGS Bente E. Moen Magne Bråtveit
6 Bakke Åsne IGS Sverre Sandberg Svein Skeie, Geir Thue, Siri Carlsen
7 Barstad Bjørn K2 Knut Øymar Dag Tveitnes
8 Berge Jan Erik K1 Fredrik K. Goplen Hans Jørgen Aarstad, Stein Helge Glad Nordahl
9 Berland Siren K2 Gunnar Houge Stefan Johansson


10 Bjerkreim Anna Therese K1 Halvor Næss Lars Thomassen
11 Bjordal Oddbjørn K1 Roald Omdal Katrine Norheim, Eyvind Rødahl
12 Bjørnstad Ronja IBM Lars Herfindal Stein Ove Døskeland, Jan Didrik Schjøtt
13 Blinkenberg Jesper IGS Steinar Hunskår Øystein Hetlevik
14 Borde Moges Tadesse IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Loha, Kjell Arne Johansson
15 Brandser Yngvild Eline IGS Karin Anna Petersen Jeanne Boge, Frode Fadnes Jacobsen, Gudmund Ågotnes
16 Brekke Lene Kristin K2 Clara G Gjesdahl Bjørg Tilde Svanes Fevang, Andreas Diamantopoulos
17 Bungudo Binyam Bogale IGS Jahn-Fredrik Frøen Kjersti Mørkrid Blom-Bakke
18 Chowdhury Ranadip IGS Tor Arne Strand Sunita Taneja
19 Cooper Trond Johan K2 Kenneth Dickstein Kjetil Steine
20 Cristea Ileana K1 Cecilie Bredrup Eyvind Rødahl
21 Dinage Mehretu Belayneh IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Loha
22 Dowling Tara Helen K2 Emmet Mc Cormack Bjørn Tore Gjertsen, Pascal Francois Gelebart
23 Drengenes Christine K2 Rune Grønseth Tomas Eagan, Harald Wiker, Per Bakke
24 Dullie Luckson Wanda IGS Sturla Gjesdahl Eivind Meland, Joia Mukherjee, Thomas Mildestvedt
25 Dyrstad Sissel Elisabeth IBM Karl Johan Tronstad James Lorens
26 Eland Nicolas Dingeman IGS Liv Inger Strand Alice Kvåle, Raymond W.J. Ostelo
27 Emberland Knut Erik IGS Guri Rørtveit Knut-Arne Wensaas
28 Erdal Marta K2 Rune Grønseth Tomas Eagan, Ane Johannessen
29 Felde Gunhild IGS Steinar Hunskår Anders Engeland
30 Flønes Irene Hana K1 Tzoulis Charalampos Kristoffer Haugarvoll, Ole-Bjørn Tysnes
31 Fournel Remi IBM Margaret Veruki Espen Hartveit
32 Furu Silje Foldøy IGS Øystein Hetlevik Steinar Hunskår, Tone Morken
33 Fæø Stein Erik IGS Bettina Husebø Oscar Tranvåg
34 Garcia de Jalon Elvira Vinegra K2 Emmet Mc Cormack Bengt Erik Haug
35 Gleditsch Egil Hafstad K2 Torbjørn Jonung Gustav Pedersen, Hans Jørgen Aarstad
36 Gondwe Thandile IGS Bjørn Blomberg Kamija Phiri
37 Grønningsæter Ida Sofie K2 Øystein Bruserud Kimberley Joanne Hatfield, Håkon Reikvam







38 Hagen Kari Britt K1 Ragna Anne Lind Håvard Søiland, Turid Aas
39 Hammenfors Daniel Sten K2 Malin Jonsson Johan Brun
40 Haugse Ragnhild K2 Emmet Mc Cormack Spiros Kotopoulis
41 Haugsgjerd Teresa Risan IGS Grethe S. Tell Ottar Nygård, Grace Egeland, Stein Emil Vollset, Gerhard Sulo
42 Hegland Pål André IGS John Roger Andersen Christian Moltu, Grethe S. Tell
43 Hegvik Tor-Arne IBM Jan Haavik Tetyana Zayats, Kari Klungsøyr, Eystein Sverre Husebye
44 Helgeland Espen IKO Annika Rosén Kamal Mustafa, Torbjørn Ø. Pedersen
45 Helgeland Øyvind K2 Pål R. Njølstad Stefan Johansson, Per Magnus
46 Hernández Sánchez Luis Francisco K2 Pål R. Njølstad Marc Vaudel, Stefan Johansson, Harald Barsnes
47 Hestetun Kjerstin Elvestad K2 Olav Dahl Mette Pernille Myklebust, Halfdan Sørbye
48 Hjellestad Iren Drange K2 Torbjørn Jonung Eystein S. Husebye, Eirik Søfteland
49 Höök Susanna Myrnerts IGS Thorkild Tylleskär Tobias Alfvén, Mats Blennow, Anna Bergström
50 Jacobsen Anne Helene K2 Christian Kersten Halfdan Sørbye, Richard Palmqvist, Ulf Gunnarsson
51 Jalloh Sarah Larteley K2 Rebecca Cox Brokstad Fan Zhou, Åsne Jul-Larsen
52 Johansen Øystein Haarklau K2 Kurt Hanevik Nina Langeland, Lucy Robertson
53 Kabalo Bereket Yohann IGS Bernt Lindtjørn Kjell Arne Johansson, Eskindir Loha
54 Kaci Alba K2 Pål R. Njølstad Ingvild Aukrust, Lise Bj. Gundersen
55 Kang Jing IBM James Lorens Oddbjørn Straume
56 Khanevski Andrej Netland K1 Lars Thomassen Nicola Logallo
57 Kleinmanns Katrin K2 Emmet Mc Cormack Line Bjørge
58 Konstantinova Victoria IKO Anne Nordrehaug Åstrøm Mihaela-Roxana Cimpan, Ileana Marthinussen, Daniela Costea
59 Kråkenes Torbjørn K1 Christian A. Vedeler Manja Schubert
60 Landolt Lea Zoé K1 Hans-Peter Marti James Lorens, Bjørn Egil Vikse
61 Larsen Olav Inge IKO Knut Norvald Leknes Tone Natland Fagerhaug
62 Laupsa-Borge Johnny K2 Ottar Nygård Gunnar Mellgren, Simon Dankel, Espen Rostrup
63 Lereim Ragnhild Reehorst IBM Harald Barsnes Frode Berven, Eystein Oveland
64 Lüdeke Johanna K1 Anders Molven Kelly Velasco Pinto, Ingvild Aukrust
65 Lynds Randi IKO Xieqi Shi Georgios Tsilingaridis
66 Mangu Chacha David IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland, Sayoki Mfinanga
67 Mohamed Nazar Gafar A. K1 Daniela Costea Anne Chr. Johannessen, Ahmed Suleiman
68 Mohamed Nuha Mohamed K1 Daniela Costea Anne Chr. Johannessen
69 Mukunya David IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine, Karen M. Moland, Victoria Nankabirwa
70 Mulabecirovic Anesa K1 Odd Helge Gilja Roald Flesland Havre, Mette Vesterhus
71 Nakling Arne Exner K1 Dag Årsland Halvor Næss, Tormod Fladby, Hogne Sønnesyn
72 Ndolumingu Faustin Kitetele IGS Esperance Kashala-AbotneThorkild Tylleskär, Gilbert Mananga Lelo
73 Nilsen Kathrin Skorpa K1 Fredrik Kragerud Goplen Stein Helge Glad Nordahl, Morten Lund-Johansen
74 Nilsen Stein IGS Kirsti Malterud Aase Aamland
75 Nima Dawit Desalegn IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim
76 Nkosi-Gondwe Thandile IGS Bjørn Blomberg Kamija Phiri







77 Nordvik Øyvind K1 Hans Jørgen Aarstad Flemming Vassbotn, Jonas Brännström
78 Nyarubeli Israel Paul IGS Bente E. Moen Magne Bråtveit, Alexander Tungu
79 Nystøyl Dag Ståle IGS Eik Zakariassen Steinar Hunskår
80 Nzwalo Hipolito K1 Nicola Logallo Lars Thomassen, Ana Marreiros
81 Olsen Aarid Liland IGS Liv Inger Strand Liv Helvik Skjærven, Liv Heide Magnussen
82 Panahandeh Pouda IBM Nils Halberg Inge Jonassen
83 Parsa Reza IKO Xieqi Shi Måns Jungner
84 Pedersen Janiche Helen IGS Målfrid Håheim Eline Thornquist
85 Pedersen Line IBM Nils Halberg Anders Molven
86 Pejovic Carl Johan Nicolaus IGS Thorkild Tylleskär Mats Blennow, Hege Langli Ersdal, Tobias Alfven
87 Rakvaag Hilde IGS Reidun L Kjome Gunn Elisabeth Søreide
88 Roro Meselech Assegid IGS Bernt Lindtjørn Wakgari Deressa Amante
89 Rundgren Ida Marie K2 Øystein Bruserud Elisabeth Ersvær, Anita Ryningen
90 Saghaug Christina Skår K2 Kurt Hanevik Nina Langeland 
91 Sakkestad Sunniva Todnem K2 Kurt Hanevik Hans Steinsland, Halvor Sommerfelt
92 Sande Anne Kvie IGS Nils-Halvdan Morken Erik Andreas Torkildsen
93 Selvik Henriette Aurora K1 Halvor Næss Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen
94 Shanbhag Siddarth Vivek IKO Kamal Mustafa Anne Isine Bolstad
95 Shi Libin K2 Jian Chen Ole Rossvoll
96 Sichmanova Zuzana K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
97 Sitali Lungowe IGS Bernt Lindtjørn James Chipeta
98 Skoie Inger Marie K2 Roald Omdal Thomas Ternowitz, Katrine Brække Norheim, Grete Jonsson
99 Skutlaberg Dag Harald K2 Steinar Skrede Harald Wiker, Haima Mylvaganam


100 Sletten Julie K2 Jørg Kessler Susanne Albrechtsen, Torvid Kiserud
101 Slettevoll Steffen Aleksander K2 Rebecca Cox Brokstad Fan Zhou
102 Smajlagic Dinca K2 Stefan Johansson Tetyana Zayats
103 Smeland Hilde Ytre-Hauge IBM Rolf Reed Linda Stuhr, Lars A. Akslen
104 Snibsøer Anne Kristin IGS Birgitte Espehaug Trond Riise, Monica N. Wammen, Birgitte Graverholt
105 Solberg Berit Skretting IBM Kari Klungsøyr Jan Haavik, Anne Halmøy
106 Strøm Marianne Sørlie IGS Dag Moster Mette C Tollånes, Rolv Terje Lie
107 Tahseen Sabira IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland, Nauman Safdar
108 Tangedal Solveig K2 Tomas Eagan Marianne Aanerud, Rune Grønseth
109 Thorsen Inga Strand K2 Lasse Gøransson Inger Hjørdis Bleskestad
110 Tranvåg Eirik Joakim IGS Ole F. Norheim Roger Strand, Lars A. Akslen, Trygve Ottersen
111 Tumuhamye Josephine IGS Victoria Nankabirwa Freddie Bwanga, Halvor Sommerfelt, James Tumwine
112 Varhaug Kristin Nielsen K1 Laurence Bindoff Christian Vedeler
113 Venizelos Andreas K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
114 Vetti Hildegunn Høberg K2 Cathrine Bjorvatn Geir Egil Eide







115 Vik Eline Skirnisdottir IGS Erica Schytt Roy Miodini Nilsen, Dag Moster, Vigdis Aasheim, Rhonda Small
116 von Wangenheim Larissa Alexandra IBM Ellen Berggreen Athanasia Bletsa, Kamal Mustafa, Anca Virtej
117 Vågane Ann Merethe K1 Rune Bjørneklett Leif Henry Bostad
118 Wesnes Kristin K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise
119 Wåtevik Marie Johanne IGS Francisco Gomez Real Ane Johannessen, Tomas Eagan, Bente Frisk


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 13
K1 22
K2 37
IGS 41
IKO 6
Sum 119







Avholdte disputaser 2016 totalt
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHD Aadland Eli Kristin K2 Ingvild Graff  Bjørn Liaset, Asle Holthe, Gunnar Mellgren 08.01.2016 x
2 PHD Aasebø Elise IBM Frode Berven Frode Selheim, Marc Vaudel, Bjørn T. Gjertsen 04.11.2016 x
3 PHD Ahmed Lavina K1 Lars A. Akslen David Micklem, Hawa Nalgowa 02.11.2016 x
4 PHD Al-Ashtal Amin Mohsen Saleh IKO Ann-Katrin Johansson Omar Ridwaan 09.12.2016 x
5 PHD Al-Sharabi Niyaz A.A. IKO Inge Fristad Kamal Mustafa 17.03.2016 x
6 PHD Andersen Janice IGS Sverre Sandberg Eva Gjengedal, Målfrid Råheim, Karin Nordin 23.11.2016 x
7 PHD Andersen Jintana Bunpan K1 Nils Erik Gilhus Anders Engeland, Jona Furlund Owe 22.01.2016 x


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


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


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


12 PHD Banda Richard IGS Ingvild Sandøy Fanny Janssen, Knut Fylkesnes 23.09.2016 x


13 PHD Bartaula Sushma IKO Kamal Mustafa
Anne Isine Bolstad, Torbjørn Østvik 
Pedersen 07.12.2016 x


14 PHD Basnet Sudha IGS Tor Strand Halvor Sommerfelt, Maria Mathisen 19.04.2016 x
15 PHD Berge Karin G IKO Marit Slåttelid Skeie Maren Lillehaug Agdal, Margrethe Vika 25.11.2016 x
16 PHD Birungi Nancy IKO Anne N. Åstrøm Lars Th. Fadnes, Isaac Okullo 11.11.2016 x
17 PHD Blomquist Per Jesper Fredrik K1 Leif Ivar Havelin Eirik Solheim 12.02.2016 x
18 PHD Bojovic Ognjen IBM Arne Tjølsen Clive Bramham 22.01.2016 x
19 PHD Bruun Trond K2 Steinar Skrede Nina Langeland 07.06.2016 x
20 PHD Carlsen Siri IGS Sverre Sandberg Torild Skrivarhaug, Lasse Gøransson 08.06.2016 x
21 PHD Chaulagain Rajib IKO Päivi Kettunen Keijo Luukko 17.06.2016 x
22 PHD Dangisso Mesay Hailu IGS Bernt Lindtjørn Daniel Gemechu 05.09.2016 x
23 PHD Degerud Eirik Magnus Meek K1 Jutta Dierkes Ottar Nygård, Stefan De Vogel 19.01.2016 x
24 PHD Eger Siw Helen Westby K2 Kristian Sommerfelt Torvid Kiserud, Trond Markestad 04.03.2016 x


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


26 PHD Eikefjord Elin Bjøvad K1 Jarle Rørvik Arvid Lundervold, Erling Andersen 13.12.2016 x
27 PHD Evanger Knut K1 Olav Henrik Haugen Einar Thorsen 11.11.2016 x







28 PHD Fevang Silje Katrine Elgen K2 Kristian Sommerfelt Trond Markestad, Mari Hysing 30.09.2016 x


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


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


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


32 PHD Gebreyesus Seifu Hagos IGS Bernt Lindtjørn Damien Haile Mariam, Tassew Woldehanna 16.09.2016 x


33 PHD Granslo Jens-Tore IGS Bente Moen Cecilie Svanes, Magne Bråtveit 15.11.2016 x


34 PHD Guldbrandsen Astrid IBM Frode Berven Ann Cathrine Kroksveen, Harald Barsnes 16.12.2016 x
35 PHD Guthe Hans Jørgen Timm K2 Ansgar Berg Helge Wiig 29.04.2016 x
36 PHD Hartveit Miriam IGS Aslak Aslaksen Kjell Haug, Kris Vanhaechts 22.06.2016 x
37 PHD Heitmann Kristine IGS Lone Holst Hedvig Nordeng 25.05.2016 x
38 PHD Hellesen Richard Alexander K2 Eirik Bratland Eystein Sverre Husebye 04.03.2016 x
39 PHD Horne Rolf IGS Karin Anna Petersen Carina Carlhed, Staf Callewaert 18.11.2016 x
40 PHD Hossain Md Jubayer Al IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 01.12.2016 x
41 PHD Husby Jenny Hild K1 Ingfrid Haldorsen Helge Salvesen 05.02.2016 x
42 PHD Irgens-Hansen Kaja IGS Bente Moen Magne Bråtveit 06.05.2016 x
43 PHD Isaksen Kjetil K2 Alf Inge Larsen Peter Scott Munk 29.04.2016 x
44 PHD Jacobsen Kaya Kvarme IBM Jan Haavik Stefan Johansson, Tetyana Zayats 28.10.2016 x
45 PHD Johannessen Helene Bustad IGS Sverre Sandberg Aurora Martinez, Karen Toska 28.11.2016 x
46 PHD Karlsen Henriette Odland K2 Synnøve Lian Johnsen Svein Rasmussen, Torvid Kiserud 21.06.2016 x
47 PHD Kilale Andrew Martin IGS Sven G. Hinderaker Bernhard Ngowi 14.06.2016 x
48 PHD Knutsvik Gøril K1 Lars A. Akslen Ingunn Marie Stefansson 31.10.2016 x
49 PHD Koch Anne Mette K2 Stig Harthug Roy Miodini Nilsen, Rebecca Cox 28.01.2016 x
50 PHD Leirgul Elisabeth IGS Nina Øyen Gottfired Greve, Stein Emil Vollset 24.05.2016 x


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


52 PHD Lilleeng Bård Flattun K1 Jan Petter Larsen Espen Dietrichs 12.02.2016 x
53 PHD Liu Hengshuo IBM Donald Gullberg Rolf K. Reed 16.09.2016 x







54 PHD Løes Inger Marie K2 Per Eystein Lønning Stian Knappskog, Halfdan Sørbye 12.04.2016 x


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


56 PHD Midtbø Helga Bergljot K2 Eva Gerdts Anne Grete Semb 09.09.2016 x
57 PHD Mohn Kristin Greve-Isdahl K2 Rebecca Cox Brokstad Håkon Sjursen, Ingrid Smith 23.09.2016 x
58 PHD Mukerji Sudeep K1 Nils Erik Gilhus Christian Brown, Daniel Lee 29.04.2016 x
59 PHD Mwangala Sheila Monde IGS Knut Fylkesnes Karen Marie Moland, Mwaka Monze 16.09.2016 x
60 PHD Ngalesoni Frida Namnyak IGS Ole F. Norheim Bjarne Robberstad 02.12.2016 x
61 PHD Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas 23.09.2016 x
62 PHD Næsgaard Patrycja Anna K2 Dennis W. T. Nilsen 15.03.2016 x
63 PHD Obad Nina IBM Rolf Bjerkvig Morten Lund-Johansen 17.10.2016 x
64 PHD Parajuli Himalaya K1 Daniela Costea Tine Johannessen, Donald Gullberg 29.04.2016 x
65 PHD Pelissier Fanny IBM James Lorens Mark La Barge 09.05.2016 x
66 PHD Persson Louise Jeanette PaulineK2 Tomas Eagan Per Bakke, Marianne Aanerud 25.11.2016 x
67 PHD Rafaelsen Silje Hjorth K2 Robert Bjerknes Helge Ræder, Stefan Johansson 03.05.2016 x
68 PHD Reiter Simone B.C. Frizell K1 Nils Erik Gilhus Anne Kjersti Daltveit, Bernt Engelsen 11.11.2016 x
69 PHD Rettedal Siren Irene K2 Knut Øymar Arnfinn Sundsfjord 15.01.2016 x
70 PHD Ruggajo Paschal Joseph K1 Bjørn Egil Vikse Einar Svarstad 19.10.2016 x
71 PHD Rørtveit Sverre IGS Steinar Hunskår Eivind Meland 30.09.2016 x
72 PHD Røthing Merete IGS Karin Anna Petersen Jan Frich, Kristi Malterud 12.02.2016 x
73 PHD Saeed Sahrai K2 Eva Gerdts Knut Matre, Ulrike Waje-Andreassen 15.06.2016 x


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


75 PHD Sandvik Oddvar Mathias K1 Jon Arne Søreide Kjetil Søreide 04.11.2016 x
76 PHD Saure Eirunn Waatevik K2 Jon A. Hardie Per S. Bakke, Tomas Eagan 21.01.2016 x
77 PHD Schuster Cornelia K1 Oddbjørn Straume Lars A. Akslen 22.11.2016 x
78 PHD Senkoro Mbazingwa Fikeni IGS Sven G. Hinderaker Frank von Leth, Godfrey S. Mfinanga 22.11.2016 x
79 PHD Shadad Omnia IBM Päivi Kettunen Keijo Luukko 07.06.2016 x
80 PHD Sharma Yogita IBM Boris Lenhard Marit Bakke 26.02.2016 x


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







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


83 PHD Socanski Dobrinko K1 Tor Ketil Larsen Dag Årsland, Per Hove Thomsen 15.06.2016 x
84 PHD Stanisavljevic Luka K2 Olav Dahl Mette Pernille Myklebust 01.11.2016 x
85 PHD Strandberg Ragnhild Bjarkøy IGS Berit Rokne Marit Graue 26.02.2016 x
86 PHD Sulen André K2 Bjørn Tore Gjertsen Bjørg Eli Hollund, Jörg Assmus 09.12.2016 x
87 PHD Svingen Gard Frodahl TveitevågK2 Ottar Nygård Eva Kristine Pedersen, Per Magne Ueland 07.04.2016 x
88 PHD Tangen Ingvild Løberg K2 Camilla Krakstad Helga Salvesen 07.10.2016 x
89 PHD Tjensvoll Anne Bolette K2 Roald Omdal Stein Tore Nilsen 09.12.2016 x
90 PHD Vikane Eirik IGS Jan Sture Skouen Cecilie Røe, Erik Bautz-Holter 10.06.2016 x
91 PHD Virtej Anca K1 Ellen Berggreen Athanasia Bletsa 12.02.2016 x
92 PHD Vollsæter Maria K2 Thomas Halvorsen Trond Markestad, Ola Drange Røksund 22.04.2016 x
93 PHD Zein Elabdeen Hager Rahmatalla Zein IKO Anne Isine Bolstad Manal Ibrahim Mustafa Sharafeldin 04.03.2016 x
94 PHD Zhou Yifan IBM Margaret Lin Veruki Espen Hartveit 11.03.2016 x
95 PHD Zhu Hyaiyang IBM Jian Wang Lars Prestegarden, Rolf Bjerkvig 26.08.2016 x
96 PHD Øygarden Halvor K1 Ulrike Waje-Andreasse Lars Thomassen 08.04.2016 x
97 PHD Ågotnes Gudmund IGS Karin Anna Petersen Frode Jacobsen 10.06.2016 x


Institutt Antall
K1 22
K2 25
IGS 28
IBM 14
IKO 8
Totalt 97







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2017 - pr. 26.01.2017
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveiledere


1 Alako Samrawit Hailu IGS Bernt Lindtjørn Kjell Arne Johansson, Ayalew Astatike
2 Amare Hiwot Hailu IGS Bernt Lindtjørn Teferi Abegaz


Birkenes Thomas K1 Håvard Vistnes Eirik Johan Solheim, Ove Nord Furnes
3 Bjånes Tormod Karlsen K2 Bettina Riedel Jan Schjøtt, Emmet Mc Cormack


Fasmer Kristine Eldevik K1 Ingfrid Haldorsen Camilla Krakstad


Fostervold Aasmund K2 Iren Høyland Løhr Knut Øymar, Arnfinn Sundsfjord, Ørjan Samuelsen, Jørgen Bjørnholt
4 Gudbrandsdottir Gigja K1 Christian Beisland Hans Jørgen Aarstad
5 Harris Kristin K1 Arvid Steinar Haugen Stig Harthug, Erik Søfteland, Asgjerd Litlere Moi
6 Haugland Hilde K1 Cecilie Bredrup Eyvind Rødahl
7 Husabø Gunnar IGS Einar Hovlid Jan Frich, Gunnar T. Bondevik
8 Johnsen Boel K1 Stein Magnus Aukland Martin Biermann, Karen Rosendahl


Jouleh Bahareh K2 Tomas Eagan Rune Grønseth
9 Kristensen Torbjørn Berge K1 Jan-Erik Gjertsen Lars B. Engesæter, Eva Hansen Dybvik


10 Langvatn Håkon K1 Håvard Dale Lars B. Engesæter
11 Lønnebotn Marianne IGS Cecilie Svanes Jorunn Kirkeleit
12 Orsango Alemselam Zebdewos IGS Ingunn Engebretsen Bernt Lindtjørn, Eskindir Shumbulo
13 Paunas Flavia Teodora K1 Bjørn Egil Vikse Kenneth Finne
14 Teigland Tonje IGS Marjolein Iversen Grethe S. Tell, Johannes Haltbakk
15 Vindenes Hilde Kristin K2 Randi Bertelsen Cecilie Svanes, Stein-Håkon Låstad Lygre


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 0
K1 9
K2 4
IGS 6
IKO 0
Sum 19











Avholdte disputaser 2017 - pr. 26.01.2017
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHD Sandvik Reidun Karin N. M. IGS Bettina Husebø Dag Aarsland, Geir Selbæk 12.01.2017 x
2 PHD Askeland Kristin Gärtner IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell 13.01.2017 x


3 PHD Thorsen Olav IGS Anders Bærheim J
Jan Olav Johannessen, Lars Fosse, Odd J. 
Kvamme 24.01.2017


Institutt Antall
K1 0
K2 0
IGS 3
IBM 0
IKO 0
Totalt 3
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 06/17 


Sak nr.:  2017/1606  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
 
HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-2019 VED DET 
MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Helse, Miljø og sikkerhet Handlingsplan 2016 – 2018 ved Universitetet i Bergen 
b) Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2010 – 2016 ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet 


Hva saken gjelder 
Viser til styresak 113/15 (16.12.2015) hvor fakultetsstyret vedtok prolongering for revidert 
helse, miljø og sikkerhet handlingsplan 2010 – 2014 for 2016, samt vedtok at arbeidet med 
ny handlingsplan for HMS ved fakultetet skulle fortsette i løpet av prolongert periode og 
presenteres for fakultetsstyret i etterkant av vedtatt HMS-plan ved UiB for 2016 - 2018. HMS-
plan ved UiB for 2016 – 2018 ble vedtatt i universitetsstyresak 7/16 (11.02.2016) 


Fakultetsdirektørens merknader 
I brev av 07.09.2015 (15/3235) ble det opparbeidet en arbeidsgruppe som i første 
omgang skulle gjennomgå fakultetets HMS-plan og oppdatere denne slik at den 
tydeligere ble knyttet opp mot UiBs HMS-handlingsplan. Videre skulle 
arbeidsgruppen utarbeide forslag til oppdatert handlingsplan for helse, miljø og 
sikkerhet knyttet opp mot UiBs reviderte handlingsplan.  
 
Arbeidsgruppen bestod av professor Eyvind Rødahl, seksjonsleder personal Gerd 
Johannessen, administrasjonssjef Jorunn Skei, administrasjonssjef Julie Stavnes og 
styre- og kommunikasjonssekretær Randi Holmås. Holmås ble senere erstattet av 
rådgiver Ingvild Vandeskog Wallacher.  
 
Arbeidsgruppen har nå utarbeidet forslag til handlingsplan for helse, miljø og 
sikkerhet 2017 – 2019 (vedlegg) 
 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar det fremlagte 


forslaget til handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet. 
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2. Styret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-årsrapportene. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
Seksjonssjef personal 


 
 
 
27.01.2017 /INW  
 
 
Vedlegg:  
Forslag til Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 - 2019 
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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UIB – ET GODT ARBEIDSMILJØ FOR ALLE  
Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 - 2019 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig for alle. Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) har et 
systematisk HMS-arbeid fordi dette fremmer helse og trivsel, forebygger ulykker og skader på 
ansatte, studenter, miljø og materiell. Det skal være en del av vår arbeidshverdag. For å ivareta 
systematisk HMS-arbeid, er det utarbeidet både en sentral og lokal handlingsplan for HMS. Planen 
for MOF bygger på handlingsplanen for HMS ved Universitetet i Bergen (UiB), og formålet er å belyse 
våre viktigste HMS-mål, og informere om hvilke virkemidler fakultetet ønsker å benytte. 
 
HMS er et lederansvar på alle nivå, og er integrert i all ledelse. HMS er ledelse i praksis, der målet er å 
sikre gode resultater på fakultetets hovedområder gjennom trygge, motiverte og kompetente 
medarbeidere. For å oppnå de målene som UiB og MOF har satt seg, må alle bidra til å oppfylle 
målene. Fakultetets slagord for systematisk HMS-arbeid, er: 
 


«HMS – mitt ansvar!» 
 


Handlingsplanen er forankret i Strategiplanen for fakultetet, og det forventes at alle ansatte bidrar til 
å oppnå målene. MOF skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass for alle ansatte, og i fellesskap kan 
vi få dette til.  
 
Handlingsplanen for MOF gjelder for perioden 2017 - 2019. 
 
Studentenes læringsmiljø blir særlig ivaretatt gjennom «Handlingsplan for styrking av læringsmiljø».  
 
HMS – EN FELLES OPPGAVE  
Arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling og dialog. Alle ansatte og studenter ved fakultetet har et 
ansvar for aktiv medvirkning. De har plikt til å følge de krav som er satt for det systematiske arbeidet 
med HMS, og bidra til at handlingsplanen blir fulgt opp. Gjensidig forståelse og respekt for de 
ansattes ulike roller og funksjoner, og tydelig organisering av arbeidet, er forutsetninger for å oppnå, 
beholde og videreutvikle gode arbeids- og læringsmiljø.  
 
MOF samhandler også med eksterne aktører, blant annet er fakultetet samlokalisert med andre 
virksomheter i flere bygg. MOF har samarbeidsavtaler om HMS med disse virksomhetene, som 
ivaretar ansattes helse, miljø og sikkerhet.  
 
Fakultetet har enhetlig ledelse, og har en ledelseskultur som er basert på dialog, åpenhet, utvikling 
og gjensidig tillit. Kompetanse, trygghet og tydelige signaler fra leder setter og vedlikeholder en høy 
arbeidsmiljøstandard på alle nivå i organisasjonen. Lederne ved MOF skal ha kompetanse og vilje til å 
prioritere HMS-arbeidet. Fakultetet arbeider for en kultur som ivaretar medarbeidere og miljø.  
 
Verneombudene har en tilsynsfunksjon, de er samarbeidspartnere for ledelsen, og inngår i både UiBs 
og fakultetets nettverk for verneombud. Både verneombud og ledere gjennomfører UiBs 
obligatoriske opplæring i HMS. Verneombudene ved fakultetet skal være engasjerte, tydelige og godt 
kvalifiserte.  
 
Fakultetets ledere, verneombud, ansatte og studenter skal sammen bidra aktivt i 
arbeidsmiljøutviklingen ved fakultetet for å oppnå felles HMS-mål.  
 
SYSTEMATISK HMS-ARBEID  
Handlingsplanen for HMS ved MOF er en integrert del av fakultetets styringssystem. HMS-arbeidet 
ved fakultetet utøves kontinuerlig og systematisk. Dette betyr at HMS på alle nivå skal organiseres, 
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og arbeidsmiljøet kartlegges i tråd med myndighetskrav og interne regler ved UiB. HMS-
handlingsplan med tiltak skal iverksettes, avvik korrigeres, evaluering gjennomføres og HMS-
kompetanse tilbys og oppdateres. Videre skal HMS-arbeidet dokumenteres og rapporteres i linjen.  
 
Systematisk HMS-arbeid gir et attraktivt arbeidsmiljø, som igjen gir godt omdømme, økt rekruttering 
og dyktiggjør ansatte til selv å skape en organisasjon som er preget av trivsel, god helse og høy 
yteevne. Et slikt arbeidsmiljø styrker MOF som et fakultet som driver internasjonalt anerkjent 
forskning, med kompetente ansatte og studenter som i fellesskap bidrar til høy kvalitet på forskning, 
undervisning og formidling.  
 
HMS-MÅL  
Handlingsplanen for HMS ved MOF er forankret i UiBs strategi og HMS-handlingsplan, og omfatter 
fem HMS-mål:  
• gode arbeidsfellesskap  
• god risikostyring og beredskap 
• trygge og funksjonelle arbeidsplasser  
• god håndtering av HMS-avvik 
• ansvar for det ytre miljø  


 
Hvert HMS-mål konkretiseres gjennom virkemidler for perioden 2017 - 2019, og skal realiseres 
gjennom tiltak: 
• Lokalt gjennom HMS-handlingsplaner på fakultet og institutt/senter  
• I ulike former for samspill mellom enheter og nivåer  
• Lokale tiltakslister med presisering av ansvar/frister, plass for statusrapportering og med årlig 


revisjon 
 


GODE ARBEIDSFELLESSKAP  
Et godt arbeidsfellesskap handler om hvordan mennesker forholder seg til hverandre. I tillegg til et 
godt psykososialt arbeidsmiljø, er dette noe som angår alle ansatte. Et godt psykososialt arbeidsmiljø 
kjennetegnes av fravær av mobbing, trakassering, vold og trusler. Videre skal arbeidsplassene 
begrense mulighet for vold og trusler. Arbeids- og læringsmiljø skal vernes mot plagsom eller truende 
seksuell oppmerksomhet. Et godt lærings- og arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå 
fakultetets målsetting innen undervisning, forskning, formidling og innovasjon. Internasjonal 
samhandling skal være en integrert del av fakultetets virksomhet. MOF har mange ansatte med 
internasjonal bakgrunn, som må få tilstrekkelig informasjon om fakultetets HMS-arbeid.  
 
MOF skal være en attraktiv arbeidsplass som ivaretar hensynet til ansatte i ulike faser av karrieren og 
livet. Fakultetet skal ha et arbeidsmiljø preget av engasjement, arbeidsglede og oppmerksomhet 
rettet mot hver enkelt medarbeider, der alle behandles med gjensidig respekt, vises omsorg og gis 
ansvar. I all kommunikasjon og samhandling skal den enkeltes integritet og verdighet ivaretas.  
 
Virkemidler i perioden 2017 - 2019:   
• Kvartalsvise dialogmøter mellom ledelse og verneombud  
• Ivareta en åpenhetskultur som gir trygghet for at medarbeidere kan ta opp problemer med årsak 


i eller konsekvenser for arbeid og arbeidssituasjon  
• Lokale rutiner som styrker felles forståelse av krav, forventninger og rettigheter knyttet veileder- 


og stipendiatrollen, og som sikrer at intensjonene i regelverket blir oppfylt 
• Årlig kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø for å fremme felles forståelse for samarbeid og 


gjennomføre tiltak ved å innføre verktøyet Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) 
• Styrke ledernes og de ansattes kompetanse i å lede og delta i tverrfaglige, mangfoldige og 


multikulturelle arbeidsmiljø 
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• UiBs retningslinjer for håndtering av vold og trusler gjøres kjent for alle ansatte 
• HMS-handlingsplan tilgjengelig på engelsk 
• Styrke kompetansen ved gjennomføring av medarbeidersamtaler 


 
Følgende styrende dokumenter med tiltak støtter i tillegg dette HMS-målet:  
• Aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet  
• Mål for arbeidet med sikkerhet på universitetsområdet  
• Retningslinjer for håndtering av vold og trusler  
• Handlingsplan for likestilling  
• Handlingsplan for internasjonalisering 2016 – 2022  
• Omstillingsavtale for UiB 
• Rusmiddelpolitikk ved UiB  
• Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud  
• Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved UiB 
• Avtaleskjema ved opptak til organisert forskerutdanning ved UiB - Del B  
• Forskrift for graden ph.d. med utfyllende regler for MOF 
• Generelle forskningsetiske retningslinjer  
 
GOD RISIKOSTYRING OG BEREDSKAP 
Alt arbeid ved MOF skal skje på en trygg måte, og i samsvar med aktuelt regelverk. Innsikt, 
holdninger og formell struktur skal sikre at risikoforhold blir påvist og fulgt opp. MOF har et stort 
antall arbeidsplasser med særlig risiko, for eksempel arbeid med kjemikalier, stråling, smittefare, 
biologiske faktorer og pasienter. Ansatte som er på reiser, feltarbeid eller tokt kan også oppleve økt 
risiko i arbeidssituasjonen. Kontinuerlig og forebyggende oppmerksomhet om rutiner, kunnskaper og 
holdninger er, og skal være viktig i alle risikofylte arbeidsmiljø.  
  
Virkemidler i perioden 2017 - 2019:  
• Informasjon og regelmessig beredskapsøvelse for ledere, ansatte og studenter i hele 


organisasjonen, og på alle nivå, også i samarbeid med andre virksomheter i samme bygg. 
• Opplæring og implementering av digitalt krisestøtteverktøy til bruk i beredskapsarbeidet 
• Opplæring og implementering av system for HMS-risikostyring, med bruk av digitale 


risikovurderinger 
• Risikovurdering av arbeidsoppgaver og forskningsprosjekter før igangsetting 
• Risikovurdering av HMS i forkant av feltarbeid og tokt, samt for hovedarbeidssted utenom UiB  
• Benytte skjema for å melde feltarbeid og tokt 
• Samarbeide med Bedriftshelsetjenesten (BHT) om vurdering og ev. innkalling til helsekontroll 


eller vaksinering  
• Sikre at alle kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder er registrerte, foreta risikovurdering av 


disse og sørge for nødvendig opplæring av ansatte i bruken av disse.  
 


Følgende styrende dokumenter med tiltak støtter i tillegg dette HMS-målet:   
• Beredskapsplaner for UiB 
• Beredskapsplan for MOF 
• Styringssystem for informasjonssikkerhet  
• Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling ved UiB 
• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
• Retningslinjer for feltarbeid og tokt 
• Tilbud om helsekontroll 
• Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven) 


 



https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69863

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-av-vold-og-trusler

http://www.uib.no/hr/73731/likestilling

http://www.uib.no/strategi/102534/handlingsplan-internasjonalisering

http://www.uib.no/mofa/65345/omstillingsavtale

http://www.uib.no/hms-portalen/90926/rusmiddelpolitikk

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinjer-for-tilrettelegging-og-samarbeid-mellom-linjeleder-og-verneombud

http://www.uib.no/hr/74767/etiske-retningslinjer-trakassering

http://www.uib.no/mofa/67395/avtale-ved-opptak-til-phd-utdanningen

http://www.uib.no/mofa/66002/reglement-og-retningslinjer

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB

http://www.uib.no/mofa/87261/beredskap-ved-mof-rutiner-og-kontaktinformasjon

http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi/Styringssystem-for-informasjonssikkerhet-Del-1-Styrende-del

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningsline-for-straalevern-og-bruk-av-straaling-ved-UiB

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357

http://www.uib.no/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt

http://www.uib.no/hms-portalen/88674/helsekontroller

https://lovdata.no/lov/1993-04-02-38
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TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER  
MOF skal være et åpent fakultet hvor studenter, ansatte og besøkende trygt skal kunne ferdes. 
Sikkerhetstiltak har til hensikt å ivareta trygghet og sikkerhet på fakultetets campus. MOF har en stor 
og krevende bygningsmasse, og bruken endres jevnlig. Krav til god bygningsmessig standard, 
universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas. Nye lærings- og arbeidsformer, samt 
digitale arbeidsredskaper krever nye måter å organisere våre arbeidsplasser på. 
 
Virkemidler i perioden 2017 - 2019:  
• Sikre at bygningsmasse har tilfredsstillende og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø, jf. gjeldende 


lovverk  
• Systematisk utvikling av universelt utformede arbeidsplasser og bygninger  
• Iverksette samarbeidsavtaler om HMS med eksterne aktører, i bygg hvor ansvar for HMS deles 


mellom flere parter, og gjøre disse kjent for berørte ansatte 
 
Følgende styrende dokumenter med tiltak støtte i tillegg dette HMS-målet:  
• Samarbeidsavtaler om HMS med eksterne aktører 
• DigUiB programet 
• Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 
 
GOD HÅNDTERING AV HMS-AVVIK 
HMS-avvik er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på 
mennesker, miljø og materiell. Alle HMS-avvik ved MOF skal meldes og følges opp i linjen for 
forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidsmiljøet.  
 
Virkemidler i perioden 2017 - 2019:  
• Sikre melding og oppfølging av alle HMS-avvik  
• Rapportere HMS-avvik jevnlig til styrende organ  
 
Følgende styrende dokumenter med tiltak støtter i tillegg dette HMS-målet:  
• Retningslinjer for melding og oppfølging av HMS-avvik 
 
ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ  
MOF forplikter seg til å ta miljøhensyn i all virksomhet og dokumentere miljøengasjement ved å 
redusere negativ miljøpåvirkning fra egen drift med 20 prosent i perioden 2010-2020.   
 
Virkemidler i perioden 2017 - 2019: 
• Beholde sertifisering som miljøfyrtårn  
• Energieffektivisering av våre bygg 
• Kildesortering og sikker håndtering av avfall  
• Redusere bruken av papir og trykte dokument  
• Begrense reisevirksomhet, aktiv bruk av telefonmøter og konferanser 
 
Følgende styrende dokument med tiltak støtter i tillegg dette HMS-målet:  
• Retningslinjer for avfallshåndtering ved UiB 
• Handlingsplan for det ytre miljø  
 



http://www.uib.no/hms-portalen/104151/samordningsavtale#samordningsavtaler

http://www.uib.no/diguib

http://www.uib.no/sa/48877/handlingsplan-styrking-av-l%C3%A6ringsmilj%C3%B8et

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinjer-for-melding-og-oppfoelging-av-helse-miljoe-og-sikkerhetsavvik

http://www.uib.no/hms-portalen/74526/avfallshandtering-ved-uib

http://www.uib.no/hms-portalen/74396/tiltaksplan-det-ytre-milj%C3%B8-2012-2015
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a) Referat fra komitémøter, REK Vest, lenke vedl.:


• Møte 24.11.2016:
https://helseforskning.etikkom.no/Content/677434/M%C3%B8tedokument%20.pdf 



https://helseforskning.etikkom.no/Content/677434/M%C3%B8tedokument%20.pdf
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Orienteringssak b) 


2014/5973 Møte: 8.2.2017 


HANDLINGSPLANER TIL STRATEGISK PLAN 2017 – 2018 FOR DET 
MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  


Grunnlagsdokumenter i saken 
a. Styresak 62/16, der Fakultetsstyret vedtok en rullering av fakultetets


strategiske plan for 2017 – 2018. 
b. Styresak 102/10, der Fakultetsstyret vedtok rammer for arbeidet med


handlingsplaner.


Hva saken gjelder 
Denne orienteringssaken er en oppfølging av styresak 62/16, med oppdaterte 
handlingsplaner som inneholder tiltak slik at vi skal nå målsetningene våre i 
fakultetets strategiplan.  


Fakultetets handlingsplaner er samkjørt med UiBs strategiplan og handlingsplaner. 


Handlingsplaner for perioden 2017-2018 
Prosess og rammer for arbeidet med handlingsplaner er i henhold til sak 102/10. Det 
er nå foretatt en revidering av handlingsplanene for perioden 2017-2018, med 
vektlegging av prioriteringer i kommende periode. 


Strategiplanen har fire hovedområder: 
• Utdanning
• Forskning og forskerutdanning
• Formidling
• Hovedvirkemiddelområder (samarbeidspartnere, organisasjon, ledelse og


personalpolitikk og administrasjon)


Fakultetsledelsen har i samarbeid med instituttledelsene utarbeidet 5 
handlingsplaner: 


1. Handlingsplan for utdanning
2. Handlingsplan for forskerutdanning
3. Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur
4. Handlingsplan for formidling
5. Handlingsplan for hovedvirkemidler







2 
 


Handlingsplan for utdanning er utviklet av visedekaner for utdanning og studie-
seksjonen og framlagt i møte for utvidet studieledelse.  
 
Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur og Handlingsplan for 
forskerutdanning er utarbeidet av forskningsledelsen og forskningsseksjonen i 
samarbeid med instituttledere. Handlingsplan for forskerutdanning er framlagt i 
Programutvalg for forskerutdanning.  
 
Alle handlingsplanene er deretter gjennomgått i fakultetsledelsen, samt i dekanens 
ledergruppe som også inkluderer instituttlederne. Ulike tiltak er allerede iverksatt.  
 
Styret vil bli holdt orientert om framdrift på gjennomføring av handlingsplanene. 
  
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


Ørjan Hauge 
seksjonssjef 


 
 
 
 
 
30.1.2017 /INSE 
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Handlingsplan for utdanning 2017 


Strategipunkter Tiltak 


1. Våre studieprogram skal være
forskningsbaserte, av høy kvalitet 
og utvikle akademisk dannelse. 


Vi skal ha studieprogram som leg-
ger til rette for livslang læring, utvik-
ling av selvstendig kritisk tenkning, 
evne til beslutningstaking og sam-
arbeid 


Vi skal arbeide for å få etablert et 
Senter for fremragende undervis-
ning.  


Våre utdanninger skal oppnå gode 
evalueringsresultater 


Vi skal: 


• sørge for at emne- og programbeskrivelsene gir studentene tilstrekkelig informasjon til å velge studie-
program og studiested


• tilpasse programmene til samfunnets behov ut fra overnasjonale og nasjonale føringer, studentenes
ønsker og den vitenskapelige utvikling


• sikre at emne- og programbeskrivelser har læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifika-
sjonsammeverk og at undervisnings- og vurderingsformer er i harmoni med læringsutbyttet


• tilby gode kvalitetssikrede og standardiserte utvekslingsordninger på alle studieprogram (se interna-
sjonalisering)


• fokusere på etiske problemstillinger i undervisningen
• ta opp akademisk redelighet i hvert emne
• revidere alle program- og emnebeskrivelser etter Nasjonal kvalifikasjonsrammeverk


Vi skal: 
• støtte opp om mulige kandidater ved fakultetet for neste søknadsrunde om SFU-status


Vi vil utnytte kvalitetssystemet ved UiB for å legge best mulig til rette for kontinuerlig kvalitetsarbeid. Her-
under involvere studentene som en viktig ressurs i kvalitetsutvikling og emneevalueringer. 
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2. Våre studieprogram skal være 
tilpasset samfunnets behov med 
hensyn til kapasitet og innhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Vi vil kontinuerlig vurdere at alle studieprogram er i samsvar med nasjonale prioriteringer og samfunnets 
behov.  
 
Vi skal: 
• fortsette implementeringen av ny studieplan i medisin 
• fortsette revisjon av studieplan i odontologi etter vedtatt fremdriftsplan 
• omstrukturere Masterprogram i helsevitenskap til Masterprogram i samfunn og helsevitenskap 
• arbeide for fullfinansierte studieplasser innen farmasi 
 
Vi vil prioritere kvalitet på eksisterende studieprogram fremfor å øke studieporteføljen  


 
Vi ønsker å gjennomføre nødvendige endringer for å iverksette myndighetenes politikk mht. samhand-
lingsreformen, og i studieprogrammene skal vi særlig fokusere på samarbeid, samhandling og arbeidsde-
ling mellom institusjoner og profesjoner.  
 
Vi vil tilstrebe at samhandlingsreformens målsetninger kan oppnås gjennom økt studentundervisning i den 
kommunale og fylkeskommunale helsetjenesten (HO21). 
 


 
3. Internasjonalisering og utveksling 
skal være prioriterte virkemidler i 
studieprogrammene 


 
Det er et mål i strategiperioden at våre studenter har gode og reelle tilbud om utveksling til utlandet, og det 
skal være definerte målsetninger for hver utvekslingsavtale.  
 
Vi vil 
• styrke muligheter for utveksling på bachelorprogram, integrerte masterprogram og toårige masterpro-


gram. 
• aktivt arbeide for å kvalitetssikre utvekslingsavtalene vi har med studiesteder i engelskspråklige land, 


grunnet etterspørsel blant studentene. 
• etablere et mer forutsigbart tilbud til praksisutplassering (clinical rotation) for innkommende studenter i 


samarbeid med Helse Bergen HF. 
• videreutvikle utplasseringstilbudet i psykiatri og gynekologi/obstetrikk og pediatri i Uganda med særlig 


vekt på det faglige utbyttet og studentenes sikkerhet.  
• på ny søke Erasmus+ Credit Mobility for å få til et program der vi kan motta inntil 2 studenter fra Make-


rere Universitet 
• finne en eller to nye samarbeidspartnere for utplassering i gynekologi/obstetrikk og pediatri  
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• utnytte ambassadørprogrammet til å fremme utveksling. 
• gjennomføre Lübeck Woche i Bergen i mai 2017  
• konkretisere planer om utvekslingsavtale i odontologi med Universidade de São Paulo 
• arbeide for utvekslingsavtale med Aarhus Universitet innen odontologi 


 
 
4. Våre studieprogram skal være 
basert på dokumenterte pedagogis-
ke prinsipper med studentaktiviser-
ende læringsformer. 
 
 
 
 
 
 
 


 
Vi skal sikre at våre undervisere har pedagogiske kvalifikasjoner. 


 
Vi vil: 
• sikre at alle fast tilsatte undervisere som har undervisnings- og/eller studentrettede oppgaver har pe-


dagogisk basiskompetanse. 
• etablere pedagogisk opplæring for undervisere som ikke har dette tilbudet gjennom Program for uni-


versitetspedagogikk, spesielt med fokus på klinisk praksis som undervisningsarena. 
• styrke Enhet for læring med en stipendiatstilling 
• at fakultet og institutt skal arrangere jevnlige seminarer i universitetspedagogikk, læringsutbytte og 


vurderingsformer. 
 


 
5. Vi skal styrke eksisterende og 
premiere utviklingen av gode læ-
ringsmiljøer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Utnytte mulighetene for digitalisering i undervisningen: 
 
Vi vil: 
• gi underviser tilstrekkelig opplæring i bruk av digitale medier, tekniske løsninger, juridiske og opphavs-


rettslige implikasjoner. 
• sikre at nødvendig teknisk utstyr er tilgjengelig for adekvat bruk av digitale medier inklusive strømuttak/ 


nettilgang i alle undervisningsrom og lesesaler. Involvere Helse Bergen i investeringer og drift. 
• tilby tilstrekkelig support og undervisningsstøtte 
 
Vi skal videreutvikle fakultetets medisinske ferdighetssenter, inkludert en tjenlig ledelses- og driftsstruktur. 
Vi vil avklare behov for studieprogrammene våre når det gjelder: 
 


• Prosedyretrening 
• Kommunikasjon med pasient og pårørende  
• Tverrfaglig samarbeid, teamtrening 
• Identifisering av emner og fag som skal benytte senteret 
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6. Vi skal rekruttere dyktige og mo-
tiverte studenter, og kandidater fra 
våre utdanninger skal være etter-
spurte i arbeidsmarkedet. 
 


 
Arbeide med informasjon og kommunikasjon og synliggjøre våre utdanningstilbud på en god måte. 
 
Vi vil: 


• gjøre større bruk av digital løsninger for studentrekruttering, herunder sosiale medier 
• at alle grunnutdanninger skal være representert med aktiviteter under «åpen dag» ved UiB 
• invitere inn eksterne representanter fra arbeidslivet til programutvalgene der dette er tjenlig og 


hensiktsmessig 
 


 
7. Vi vil være en foretrukket utdan-
ningsinstitusjon innenfor våre fag-
områder. 
 


 
Vi vil: 


• aktivt følge opp resultater fra Studiebarometeret 
• utnytte resultater fra Studiebarometeret for å aktivt forbedre utdanningsprogrammene våre 
• bidra til å øke svarprosenten i Studiebarometeret slik at disse gir best mulig datagrunnlag 
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Handlingsplan for forskerutdanning for perioden 2017 - 2018 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 


Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


1. Vår forskerutdanning
skal preges av 
nysgjerrighet og 
nyskapning, holde høy 
etisk standard og være av 
høy internasjonal kvalitet. 


OVERORDNET 
- Handlingsplan for forskerutdanning ved fakultetet er forankret i UiBs 


Handlingsplan for forskerutdanning for perioden 2016-2022 


ORGANISASJON 
- Følge opp etablert ledelsesstruktur og ansvarsdeling for forskerutdanning mellom 


institutter og fakultet etablert gjennom «Framtidens fakultet» 
- Sikre gode arbeidsvilkår og innflytelse i relevante fora for ph.d.-kandidater 
- Etablere organisasjon for ph.d.-kandidater 


PHD-UTDANNINGEN 


Aktivitet 
- Til enhver tid ha fylt opp antallet grunnbevilgningsfinansierte ph.d.-årsverk (pt.  116) 
- Arbeide for å øke antallet eksternfinansierte ph.d.-stillinger slik at disse til enhver 


tid utgjør minst 35 årsverk 


Kursportefølje: 
- De valgfrie og obligatoriske forskerutdanningskursene: 


- Følge opp med nye kurs ut i fra behov, og gjennomgå, harmonisere, o g
kvalitetssikre den samlede kursporteføljen i ph.d.-utdanningen 


- Tilstrebe å opprette så mange kurs som mulig på 900-nivå 


Høst 2016 


Kontinuerlig 


Kontinuerlig 


2017 


Kontinuerlig 


Kontinuerlig 
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- Promotere nordiske forskerkurs (evt. nordiske forskerskoler) 
- Promotere nasjonale forskerkurs og nasjonale forskerskoler 
- Omarbeidet versjon av dyreforsøkskurs (nasjonalt samarbeid) 


 
Oppbygging av forskningsveilederkompetanse 


- Veilederopplæring: 
- Innføring av e-læringskurs for veiledere (obligatorisk) 
- Årlig veilederseminar (frivillig) 
- Oppfordre til deltakelse på veilederkurset UPED622 (frivillig) 


 
Forskningsetikk 


- Vektlegging av vitenskapelig integritet og redelighet i forskning i grunnkurset, 
andre relevante kurs og i veiledning 


- Bevisstgjøre i veilederopplæringen 
- Plan for REK-godkjenning før prosjektoppstart 


 
Innovasjon 


- Følge opp undervisningen om innovasjon i grunnkurset (MEDMET1) 
- Studentdrevet innovasjon 
- BTO er mer til stede i miljøene 
- Deltakelse i Helseinnovatørskolen 
- Promotere nærings- og offentlig ph.d.-ordningene 


 
Karriereplanlegging 


- Vektlegge karriereplanlegging i grunnkurset (MEDMET1) 
- Vektlegge karriereplanlegging som tema i den systematiske opplæringen av 


ph.d.-veiledere - se prosjekt veilederopplæring over. 
- Karrieredag (årlig) 


 
Nasjonal samordning av forskerutdanningen 


- Følge opp mål for nasjonale retningslinjer for innholdet i grunnkurset, samt felles 
retningslinjer for godkjenning av studiepoeng i forskerutdanningen 


Nordisk samordning av forskerutdanningen 
- Følge opp mål for nordiske anbefalinger 
-  


 


 
Kontinuerlig 
Kontinuerlig 
Våren 2017 
 
 
 
 
Vår 2017 
 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


Kontinuerlig 
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 Være synlige og delta i internasjonale fora for forskerutdanning 
- Delta på internasjonale møter om forskerutdanning og bidra i internasjonale 


organisasjoner (f.eks. ORPHEUS, EUA-CDE, NorDoc) som arbeider for å 
øke kvaliteten i forskerutdanningen 


 Internasjonalisering 
- Vurdere fellesgrader og avtaler om forskerutveksling for å styrke kvalitet i 


forskning og forskerutdanning 
-  


PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING 
- Årlig diskusjon av resultatparametere 
- Følge opp anbefalinger fra Orpheus, gjennomgang av forskerutdanningen 


 
FORSKERSKOLENE 


- Årlig oppfølging av årsrapporter og aktivitet 
 


FORSKERLINJEN 
- Oppfølging av nasjonal evaluering av forskerlinjeordningen 
- Fleksibel overgang til ny studieplan i medisin  
- Kartlegge årsaker til frafall  
- Arbeide for å opprette forskerlinje i farmasi og ernæring 


 
Kontinuerlig 


 
 
 
 
Kontinuerlig  


 


Kontinuerlig  


2017 


 
2. Vi skal premiere kvalitet 
i  forskerutdanningen. 


 
- Synliggjøre fakultetets forskerutdanning på egne nettsider og i media 


- Oppdatere fakultetets nettsider for forskerutdanning 
- Presentere nyheter 


 
- Bidra med forskerutdanningssaker på årlig fakultetsdag 


- Utdeling av årets beste ph.d.-arbeid 
- Presentasjon av forskning utført av ph.d.-kandidater 
- Seminarer med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere/foredragsholdere 


 
Kontinuerlig; se 
handlingsplan for 
formidling 


 
 
Kontinuerlig 
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3. Vi skal i planperioden 
utvikle effektive 
mekanismer for: 


 
- systematisk evaluering av 
vår forskerutdanning 


 
 
 


- Midtveisevalueringer – inkludert resultater, oppfølging og mulige tiltak 
         - Utenlandsopphold (registrering i FS) 
         - Fremdriftsrapporter fra kandidater og veiledere, samt instituttenes oppfølging 
         - Innføre registrering av etikkgodkjenning 
 
 
Resultatoppfølging 


- Hvert år – innen 1. mars – instituttvis gjennomgang og rapportering, samt felles 
diskusjon i samlet fakultetsledelse av siste års: 


o Antall ph.d.- kandidater som har disputert – identifisere spesialt gode 
avhandlinger og lovende doktorander (bl.a. mtp kandidater til fakultetets 
pris for beste ph.d.-avhandling) 


o Gjennomføringstid – vurdere gjennomsnitt og spredning 
o Antall refuserte avhandlinger – identifisere årsaker og mulige tiltak 
o Antall nye doktorgradsavtaler – hvilke miljø lykkes – behov for stimulering 


eller krav 
o Antall forskerlinjekandidater som gjennomfører et ph.d.-løp 
o Behandling i Programutvalg for forskerutdanning 


 
 
 
 
Årlig 


 
 
 
 
 
Årlig 
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Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 2017 – 2018. 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


1.Vår forskning skal
- drives av nysgjerrighet og 
nyskapning og være av høy 
internasjonal kvalitet,  


- -holde høy etisk standard og 
- -være i samsvar med UiBs 


prioriteringer. 


OVERORDNET 
Forskningen ved fakultetet framskaffer kunnskap basert på grunnforskning, kliniske 
studier, epidemiologisk forskning og prekliniske studier.  


Organisasjon 
- Utvikle hensiktsmessig ledelsesstruktur og ansvarsdeling for forskning mellom 


institutter og fakultet og tydeliggjøre og bevisstgjøre strategisk og utøvende funksjon 


Kontinuerlig 


2. Vi skal fremme kvalitet i
forskning 


- stimulere til publisering på nivå 2 
- tilrettelegge for gode søknader til NFR og internasjonalt inkludert EU og NIH 
- øke bevissthet om internasjonal rangering for MOF og UiB 
- oppdatere våre nettsider for forskning med fokus på kvalitet 
- årlig utdeling av priser for å synliggjøre kvalitet 


Kontinuerlig 


3. Viktige langsiktige
satsingsområder er 
translasjonsforskning, 
hensiktsmessig bygningsstruktur 
og utvikling av metodologiske 
kjernefasiliteter. 


Overordnet 


Etablering og utvikling av Helsecampus Årstadvollen  
Sikre at fakultetets ansatte på hele Vestlandet kan delta i forskning 


Translasjonsforskning 
Forskningen ved fakultetet frembringer ny kunnskap og overføring av kunnskap mellom 
grunnforskning, befolkningsbaserte studier, utprøvninger og kliniske studier. Prospektive 
randomiserte studier er særlig viktige.  


Kontinuerlig 


Kontinuerlig 
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Bygningsmessige forhold 
- Helsecampus Årstadvollen er det viktigste nye bygningsmessige tiltak for å samle 


forskningen ved fakultetet  
- Inkubatorbygg på taket av BB-bygget 
- Dagens tette bygningsmessige infrastruktur i Haukelandsområdet må kontinuerlig 


tilpasses best mulig dagens forskningsutfordringer 
- Forskningsarealer i nytt sykehus i Stavanger 
 
Kjernefasiliteter og annen forskningsinfrastruktur 
Infrastruktur for forskning skal holde høy kvalitet og være tilgjengelig for alle forskere ved 
fakultetet. Kjernefasilitetene samler slik infrastruktur som drives på vegne av fellesskapet 
og er forankret på et institutt. 
 
- Aktivt fremme og bruke kjernefasiliteter som ledd i rekruttering 
- Videreføre samarbeid med HUS om felles investeringer og drift  
- Regelmessig evaluere kjernefasilitetene med tanke på nyetableringer, videreføring, 


eller avvikling 
- Sette i gang Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) og Senter for anvendt 


bioinformatikk (SAMB), sistnevnte i samarbeid med Computational Biology Unit 
(CBU) ved MN-fakultetet og HUS 


- Delta i etablering av Biobank, Senter for medisinsk visualisering og Ex vivo fasilitet 
ved HUS 


 
 
 
Årlig 
 
 


 
4. Vi skal styrke eksisterende og 
fremme dannelse av ledende 
forskningsgrupper og nettverk 
 
 
 


 
Styrke samarbeid på tvers:  
- Bidra med god forskningsrådgivning, søknadsstøtte og egenandeler for å fremme 


forskningssamarbeid, internasjonalisering og forskermobilitet.  
- Styrke samhandling mellom institutt, fakultet og Forskningsadministrativ avdeling. 
- Fremme og videreføre tverrfakultære satsinger  
-  Oppmuntre til etablering av og deltagelse i nettverk i regi av EU, som f.eks. COST 


 
- Bruke UiBs kontor i Brüssel og Tokyo 


 


 
 
Se også 
handlingsplan for 
hovedvirkemidler 
 
Kontinuerlig 
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Fremragende forskning: 
- Oppfølging av eksisterende SFF 
- Forberede søknadsprosess mot ny utlysning av SFI, SFF og Senter for klinisk 


helseforskning 


 
 
Vår 2017 


 
5. Vi skal fremme innovasjon og 
utvikle allianser med næringsliv og 
andre som kan bidra til 
kommersialisering av fakultetets 
forskning.  
 
 


 
- Styrke og utvikle samarbeid med næringsliv, Bergen kommune, HUS, Mohn-senter for 


innovasjon og regional utvikling (HiB), BergenTeknologiOverføring (BTO) o.a. 
- Spre kunnskap om og aktivt å motivere til å øke bruke offentlig- og nærings-ph.d. 
- Forberede søknadsprosess mot ny utlysning av SFI  
- Videreføre arbeid med studentdrevet innovasjon 
- Delta i Helseinnovatørskolen 


 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 


 
6. Vi skal ha et langsiktig mål med 
rekruttering og videreutvikle 
fremragende forskere, veiledere og 
forskningsledere  
 


 
Langsiktig rekrutteringsplanlegging - samarbeid mellom institutter og fakultet  
- Generelt 


- Følge opp rekrutteringsplan for MOF 2016-2021 
- Øke lederbevissthet og systematikk i rekrutteringsprosesser 
- Effektivt bruke eksternfinansiering til rekruttering (BFS, Jebsen-sentra ol.) 
- Legge til rette for karriereutviklingstiltak på alle nivå (postdoktorprogram, 


yngre forskningsledere, veilederutdanning etc.). 
- Øke kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger 


 
- Postdoktorstillinger. 


o Stabilisere antall grunnbevilgningsfinansierte (måltall 34) 
o Arbeide for å øke antallet eksternfinansierte postdoktorstillinger (Måltall til 


enhver tid 35 årsverk.) 
- Innstegsstillinger, sikte mot 1 til 2 slike utlysninger per år på fakultetet 
 


 
 
 
Se også 
Handlingsplan for 
hovedvirkemidler  
 
 
Og også 
Rekrutteringsplan 
 
 
 
 
 
 


 
7. Vi skal øke den eksterne 
finansiering av vår forskning 
 


 
Virkemiddel – samarbeid institutter, fakultet og Forskningsadministrativ avdeling 
- Sammen med instituttene etablere omforente måltall for eksternfinansiert 


forskningsvirksomhet (bl.a. søknadsaktivitet, tilslagsfrekvens, spesielle satsinger, EU, 
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NFR, BFS mm) 
 


- Styrke faglige og administrative rutiner rundt søknadsstøtte og oppfølgingsstøtte 
(rapportering og økonomi), inkl. målrettet støtte gjennom fakultetets BOA-nettverk 
- Ha forutsigbare interne premieringssystemer for tilslag i: EU, ERC, NFR (SFF, 


SFI, infrastrukturprogrammer, andre), BFS, Jebsen-sentra, etc.  
- Gjøre bruk av kontor i Brüssel. 
 


 
 
Kontinuerlig 
 
 
 


 
8. Vi skal utvikle systematisk 
evaluering av vår forskning 
 


 
Delta i og bruke forskningsevalueringer: 


- -Bruke og følge opp NFR’s regelmessige evalueringer av medisinsk og helsefaglig 
forskning 


-  
Resultatoppfølging 
- Hvert år – innen 1. april – instituttvis gjennomgang og rapportering, og diskusjon i 


samlet fakultetsledelse av siste års: 
     - Ph.d.-produksjon (se detaljer i Handlingsplan for Forskerutdanning) 
     - Vitenskapelige publisering (antall publikasjoner, nivå 2, siteringer) 
     - Tilslag på store søknader/eksternfinansiering 
 


 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
 


 







Handlingsplan for kommunikasjon 2017 – 2018 
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 
Vi skal vere synlege i det offentlege rom -Få ut gode omdømmesaker, skreddarsydde til 


publikasjonen  
-Prioritere fakultetet sine toppmiljø 
-Jobbe fram internasjonale pressemeldingar til 
Galielo og Eurekalert  
-Vi skal vere aktive og til stades på sosiale 
medium 
-Vi skal auke kompetansen blant dei tilsette når 
det gjeld handtering av media (kursing og 
coaching) og kva som er ei god sak  
-Vi skal ha gode, informative nettsider 


Vekentleg 


Kontinuerleg 
Minst fire årleg 


Vekentleg 


Kontinuerleg 


Kontinuerleg 
Vi skal styrke MOF som merkevare, nasjonalt og 
internasjonalt 


-Hjelpe å lage kommunikasjonsplaner til 
eksternfinansierte prosjekt  
-Vi skal halde fram med å lage filmar til bruk på 
SoMe, med tanke på rekruttering og presentasjon 
av fakultet, institutt og forskargrupper  
-Vi skal delta på Forskardagane kvart år 


Ved behov 


Månadleg 


Årleg 
Vi skal ha fokus på rekruttering av dei beste -Kommunikasjon og HR skal samarbeide tett og 


modernisere utlysingstekstar og annonsering – 
også via sosiale medium 


Ved behov 


Vi skal fremje identitet og tilhøyrsle hjå fakultetet -Alle forskarar skal vite når dei skal bruke UiB-
tittelen i media  
-Utarbeide korte og enkle retningslinjer for bruk 
av tilhøyrsle, på same vis som det fins i dag for 
publisering ved UiB 


Kontinuerleg 


Mars 2017 


Vi skal vere gode på internt 
kommunikasjonsarbeid 


Faste møter blant dei som jobbar med 
kommunikasjon på fakultetet  
Årsrapport med evaluering og statistikk 
Tydelege kommunikasjonskanalar mellom 


Vekentleg 


Årleg 
Kontinuerleg 







institutt og fakultet 
Definere kven som jobbar med kommunikasjon 
ved institutta  


 
Våren 2017 


 







Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2017- 2018 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 


1. Forholdet til samarbeidspartnere
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Fakultetet skal styrke og 
videreutvikle 
samhandlingen med og 
være en foretrukket 
samarbeidspartner for: 


1.1 -kommunene og 
primærhelsetjenesten 


- Utvikle Helsecampus Årstadvollen som campus for helsefaglig samarbeid innen forskning, 
utdanning, og innovasjon utenfor sykehuset 
- Styrke forskning, forskningsinfrastuktur og fagutvikling knyttet til fagområder av relevans for 
primærhelsetjenesten 
- Delta og være synlig i strategiske fora og medier i saker som angår primærhelsetjenesten 
-Videreutvikle samarbeidet med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest 


Hele planperioden 


1.2 -tverrfakultært 
samarbeid ved UiB, 
samarbeid med andre 
læresteder og 
forskningsinstitusjoner 
nasjonalt 


- Bruke Helsecampus Årstadvollen strategisk for å utvikle tverrfakultært samarbeid 
- Etablere og videreutvikle samarbeidsarenaer på tvers av fakultetene ved UiB, med særlig vekt på: 


- det strategiske arbeidet med Globale samfunnsutfordringer 
- større prosjektsøknader til EU og NFR (SFU, SFI og SFF) 
- felles utdanningsstrategier som TVEPS og EVU 
- faglig forum knyttet til Helsecampus Årstadvollen 


- Aktiv deltakelse på nasjonale utviklingsarenaer  
- Identifisere og fremme fagområder for videreutvikling av samarbeid med andre norske 
universiteter 
- Dialogmøter og samlingspunkt med Høgskolen på Vestlandet  


Hele planperioden 


Årlig 







1.3 -universitetssykehusene 
og de samarbeidende 
sykehusene i regionen 


- Jevnlige dialogmøter for å sikre faglig kvalitet i utdanning og forskning, samt  
felles oppnåelse av faglige mål 
 


Hele planperioden 
 
 


1.4 -internasjonale 
utdannings- og forsknings-
partnere 
 


Tilrettelegge for at forskningsgruppene skal videreutvikle internasjonale samarbeid og være 
aktive i tilrettelegging for utenlandsopphold for postdoktorer og stipendiater hos partnere det 
ønskes å oppnå tettere forskningssamarbeid med. 
- Sette av midler til internasjonalt forskningssamarbeid 
- Konkretisere og formidle globale samfunnsutfordringer sine bidrag til UiB 
- Aktiv bruk av Brussel-kontoret i forbindelse med søknader 
-Aktivt bruk av Tokyo-kontoret for å styrke samarbeid med Japan 
- Aktiv bruk av Senter for internasjonal mobilitet (SIM) som skal etableres ved UiB 
- Oppfordre og bidra til at ansatte kan stille som referee i komiteer som vurderer EU-søknader 
 


Hele planperioden 


 
Årlig 


 


1.5 -myndigheter, 
næringsliv og eksterne 
finansieringskilder  


Være synlig premissleverandør og videreutvikle og skape nye relasjoner ved å delta aktivt i 
samfunnsdebatten. 
- Målrette bruk av internasjonale finansieringskilder for å fasilitere samarbeid med universiteter 
som et ledd i kvalitetsutvikling og oppnåelse av strategiske mål. 
- Fremme MOF-ansatte til strategiske styrer og verv, for eksempel programstyrer i NFR 
 


Hele planperioden 


Fakultetet skal - Etablere et kvalitetssikret arkiv over fakultetets samarbeidsavtaler med eksterne  
samarbeidspartnere, både nasjonale og internasjonale. 
- Opprette aktuelle søkeord i ePhorte for lettere oversikt over avtaler  
 
 


2017 


 


  







2. Organisasjon 
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Vi skal ha en 
organisasjonsstruktur 
som er best mulig tilpasset 
forsknings-, formidlings- 
og utdannings-
virksomheten.  
 


 
 


 
 
 


2.1 -styrke samhandlingen 
mellom universitetsnivået, 
fakultetsnivået og 
instituttene  


- Samhandle med UiB-ledelsen om overgripende avtaler, delta aktivt i UiB-utvalg for å  
utvikle sentrale forvaltningsområder 
- Prioritere og delta aktivt i fellessamlinger ved UiB for økt mulighet for påvirkning 
- Tettere samhandling på tvers av instituttene ved felles ledermøter for  
administrativt og vitenskapelige ledere, med gitte tema 
 


Hele planperioden 


 


Årlig 


2.2 – videreutvikle 
forskningsgrupper som 
organiserende prinsipp for 
forskningen 


- Fasilitere samarbeid mellom forskningsgrupper på tvers av institutter, f.eks. gjennom felles 
møteplasser, fellesseminarer 
- Bruke fakultets- og instituttledelsen for assistanse i utvikling av forskningsgrupper  


Hele planperioden 
 


Årlig 


2.3 – videreutvikle 
programutvalg som 
overordnet styringsverktøy i 
undervisningen 


- Følge opp vedtatte retningslinjer for programutvalgene (PU)  
- Tettere oppfølging fra fakultetet på PU for masterutdanningene 
- Ha et særlig organisatorisk fokus på utvikling av studieplanene i odontologi, helsefag og 
farmasi 
- Etablere gode strukturer for kommunikasjon mellom programansvarlige,  
studiekoordinatorer og emne-ansvarlige 
 


Hele planperioden 
 
2017 


2.4 -utvikle optimale 
strukturer for forvaltningen  
av forskningsvirksomheten 
 


- Utvikle felles rutiner og retningslinjer for den eksternt finansierte virksomheten,  
- Instituttledere og forskningsledelsen prioriterer bruk av forskningsadministrativ støtte  
- I samarbeid med UiB videreutvikle internkontrollsystem for Helseforskningsloven og  
Personopplysningsloven. 


Vår og høst 2017 
 
 







- Etablere BOA-nettverk som en del av administrativt lederforum 
 


 
2017 


2.5 -foreta en gjennomgang  
av organisasjonsstrukturen 
i Framtidens fakultet 


-Vurdere optimal organisering internt på instituttene 
-Vurdere eventuelle justeringer av administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering 


2017 


 


3. Ledelse og personalpolitikk  
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Fakultetet skal: 


 


  


3.1 – ledere skal fremme en 
positiv, involverende 
organisasjonskultur og 
stimulere til et produktivt, 
inspirerende arbeidsmiljø. 
 
 


-Tydeliggjøre lederroller og forventninger til ledelse på alle nivåer i organisasjonen ved  
ledersamlinger på fakultetet. 
-Bidra til at HMS-arbeid står høyt på agendaen hos alle ledere 
- Årlige samtaler for administrasjonssjef med fakultetsdirektør 
- Lederopplæring for forskningsgruppe-/seksjonsledere, inkludert HMS-opplæring 
- God dialog med arbeidstakerorganisasjonene for felles utvikling av fakultetet 
 


Hele planperioden 
 
 
 
 
 


3.2 – prioritere 
lederutvikling for yngre 
forskningsledere  


- Reintrodusere og videreutvikle program for yngre forskningsledere som inkluderer 
prosjektledelse, personalansvar, veileder, formidlings- og mediekunnskap 


Høst 2017 
 
 


3.3- legge til rette for 
kompetanseutvikling for 
teknisk og administrativt 
personale 
 


-Kartlegge og styrke kompetansen for teknisk-administrativt tilsatte både på kort og lang 
sikt  
-Videreutvikle kompetansehevingsplanen 
-Videreføre nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av fakultetet og legge til 
rette for hospitering 
- Videreføre instituttvise nettverksgrupper for teknisk personale 
 


Hele planperioden 
 
Fra høst 2017 
 
 
Vår 2018 


3.4 - rekruttere de beste -Iverksette  rekrutteringsplanen for vitenskapelig tilsatte for å sikre kvalitet i Høst 2017 







kandidatene innen alle 
stillingsgrupper, samt 
arbeide for en bedre 
kjønnsbalanse og styrke 
internasjonal rekruttering 


kjerneoppgavene 
- Instituttlederne får et særlig ansvar for å identifisere potensielle søkere internasjonalt og 
målrettet utlysinger mot disse. 
- Rekruttere og beholde de beste teknisk- og administrativt tilsatte, identifisere og utvikle 
lederkandidater 
 


 
Hele planperioden 
 
 


 


4. Administrasjon 
Strategi Mål og tiltak Tidsramme 


Fakultetet skal:   


4.1 – ha en effektiv  
administrasjon med et høyt 
servicenivå som legger til 
rette for den faglige 
virksomheten 
 


- Skape kultur for god kvalitet, service, jobbstolthet og lagånd i alle administrative ledd     
- Sikre at administrativt tilsatte har innsikt i de faglige målene og oppgavene ved fakultetet, 
og hvordan forvaltningen skal bygge opp om disse  
- Systematisk videreutvikle nettverksgruppene innen forsknings- og studieadministrasjon, 
personal- og økonomiforvaltning, som et redskap for å underbygge fakultetets 
kjernevirksomhet 
- Gjennomgå administrasjonen med tanke på optimalisering av funksjoner og roller, som en 
del av evalueringen av Framtidens fakultet  
- Bidra til utviklingsarbeid og implementering av tiltak i #ORG2022 
 


Hele planperioden  
 
 
 
 
 
 
Vår 2018 
 
Hele planperioden 


4.2 -ha gode rutiner og 
systemer og handle i 
samsvar med regler for 
offentlig forvaltning 
 
 


- Gjøre rutiner, maler og administrative redskap bedre tilgjengelig gjennom OneNote  
- Målrettet kompetanseutvikling i saksbehandlerverktøy, gjeldende lovverk og forskrifter 
og krav til fakultetets saksbehandling i samhandling med UiB sentralt. 
- Utvikle god styringsinformasjon og måltall innen økonomi, rekruttering, studie,  
forskning og personal. 
- Systematisk og kontinuerlig  kvalitetsutvikling   
 


Høst 2017 
2017 
 
 
2018 


 







Meldte avvik i perioden 07.12.16 - 31.01.2017


Opprettet Sted Tittel Kategorisering
Behandles Ved 
Enhet


Student / 
ansatt


08.12.2016
Årstadveien 19, seksjon for 
barnetannpleie


Gutten stilte seg under 
håndspritdispenser og 
kikket opp, fikk sprit inn på 
øyet. Personskade


Institutt for 
klinisk odontologi Ansatt


21.12.2016
1. etasje Patologi, rom 5175,
sentralblokken Vold mot ansatt


Innbrudd, tyveri, ran og 
uvedkommende i/ved bygg.: 
Uvedkommende i/ved bygg, 
Personskade: Personskade 
som medførte medisinsk 
behandling, Vold og trusler fra 
tredjepart: Vold


Klinisk institutt 1 Ansatt


21.12.2016 bbb, svart sone Stikkskade


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for 
biomedisin Ansatt


17.01.2017
under-/kjelleretasje i 
Kalfarveien 31


skallet hodet i veldig lav 
metalldørkarm


Personskade: Personskade 
som medførte medisinsk 
behandling


Institutt for global 
helse og 
samfunnsmedisin Ansatt


17.01.2017
Odontologen, seksjon for 
kariologi Kuttskade


Personskade: Personskade 
som medførte medisinsk 
behandling


Institutt for 
klinisk odontologi Student


17.01.2017 Kalfarveien 31, kjeller Vannlekkasje


Materiell skade og 
bygningsmessig forhold 
(bygningsdrift meldes i Lydia): 
Materiell skade


Institutt for global 
helse og 
samfunnsmedisin Ansatt


17.01.2017 Bossrommet på Odontologen. Kuttskade


Personskade: Personskade 
som medførte medisinsk 
behandling


Institutt for 
klinisk odontologi Student


19.01.2017 seksjon for periodonti skjæreskade


Personskade: Personskade 
som medførte medisinsk 
behandling


Institutt for 
klinisk odontologi Student







uib.no 


8. februar


29. mars


10. mai


14. juni


høst 2017


Vår 2017


Styresaker O-saker 


Febr. • Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret høsten 2017
• Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til


fakultetsstyre og instituttråd – organisering av valg
• Årsregnskap 2016
• Handlingsplan for HMS 2017 – 2019
• Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013
• Oppnevning av programsensor for farmasi
• Oppretting av EVU-emne HELIKT620 Helseinformatikk
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden
• Fast tilsetting som forsker
• Utlysninger og tilsettinger
• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av


vurdering fra sakkyndig komité


• Referater
• Handlingsplaner
• HMS-avvik
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017
• Dekanen orienterer


Mars • Økonomirapport per mars 2017 
• Årsrapport HMS 2016
• Utdanningsmelding, Forskningsmelding og


Forskerutdanningsmelding 2016
• Årsmelding 2016 Forskerlinjen
• Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013
• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av


vurdering fra sakkyndig komité
• Utlysninger og tilsettinger


• Referater
• Rapportering HMS-avvik
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017
• Dekanen orienterer


Mai • Økonomirapport per mai 2017
• Utlysninger og tilsettinger


• Referater
• Rapportering HMS-avvik
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017
• Dekanen orienterer


Juni • Økonomirapport per juni 2017
• Feriefullmakt – sommer 2017
• Resultater utdanning, forskning og forskerutdanning
• Strategiplan
• Budsjett og budsjettprosess for 2018
• Utlysninger og tilsettinger


• Referater
• Rapportering HMS-avvik
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017
• Årsrapport 2016 – Kommunikasjon MOF
• Dekanen orienterer


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2017 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Versj. 01.02.2017 





		III Orienteringssaker

		a) Referat - Komitémøte i REK Vest - møte 24.11.2016

		b) Handlingsplaner til strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet

		1. Handlingsplan for utdanning 2017 

		2. Handlingsplan for forskerutdanning 2017-2018

		3. Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 2017-2018 

		4. Handlingsplan for kommunikasjon 2017-2018

		5. Handlingsplan for hovedvirkemidler 2017 - 2018 

		Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

		2. Organisasjon

		3. Ledelse og personalpolitikk

		4. Administrasjon





		c) Oversikt over HMS-avvik i perioden 07.12.2016 til 31.01.2017

		d) Årshjul fakultetsstyret per januar 2017.pdf
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 11/17 


Sak nr.:  2017/925  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
 
UTLYSING - FØRSTEAMANUENSIS VED COMPUTATIONAL BIOLOGY UNIT – 
KLINISK INSTITUTT 2  
 
 
 
 
UiB har etablert Computational Biology Unit (CBU) som eit senter for forsking og 
utdanning innan feltet bioinformatikk. CBU er vertskap for forskingsgrupper frå ulike  
institutt knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det  medisinsk-
odontologiske fakultet. Saman med Institutt for Informatikk, tilbyr CBU studieprogram 
på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innan bioinformatikk. Ved CBU driv ein 
grunnleggjande bioinformatikkforsking som involverer utvikling av nye metodar – 
anten som eit mål i seg sjølv eller som del av eit biologisk forskingsprogram. CBU 
leiar den norske Noden av ELIXIR, ein europeisk forskingsinfrastruktur, ein nasjonal 
forskingskole innan bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi, og spelar ein 
sentral rolle innan forskingssenteret Digitalt Liv Norge. 
 
 
Med støtte frå Bergens forskningsstiftelse vil CBU bli styrka med fem nye 
gruppeleiar-stillingar. Ambisjonen er å styrke bioinformatikk og berekningsbasert 
livsvitskapleg forsking og utdanning ved UiB, gjennom eit sterkt senter med kritisk 
masse på CBU og gjennom tett samarbeid med dei aktuelle  institutta ved UiB. Dei 
fem stillingane blir lyst ut som førsteamanuensis, kvar knytt til eitt av dei fem 
institutta. Kvar av dei som blir tilsett vil ha kontor både ved CBU og ved det aktuelle  
instituttet. Stillingane skal bidra til forsking og undervisning både ved CBU og ved det 
relevante instituttet.  
 
Ei av stillingane som førsteamanuensis er knytt til Klinisk institutt 2. Stillinga er 
finansiert av Bergens forskningsstiftelse i 5 år, deretter overtas finansieringa av UiB. 
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Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 


fast 100 % stilling som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2. Stillinga er ei  
av fem stillingar som blir lyst ut ved Computational Biology Unit og knytt til 
ulike institutt. 
 


2. Stillinga er finansiert av Bergens forskningsstiftelse i 5 år, deretter overtas 
finansieringa av UiB. 
 


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


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
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seksjonssjef rekruttering 
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Universitetet i Bergen 
 
Computational Biology Unit – Institutt for biologi, Kjemisk institutt, 
Klinisk institutt 2, Institutt for informatikk, Molekylærbiologisk 
institutt  
  
 
UiB har etablert Computational Biology Unit (CBU – www.cbu.uib.no) som eit senter for forsking og 
utdanning innan feltet bioinformatikk. CBU er vertskap for forskingsgrupper frå ulike institutt knytt til 
Det  matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet. Saman med 
Institutt for Informatikk, tilbyr CBU studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innan 
bioinformatikk. Ved CBU driv ein grunnleggjande bioinformatikk forsking som involverer utvikling 
av nye metodar – anten som eit mål i seg sjølv eller som del av eit biologisk forskingsprogram. CBU 
leiar den norske Noden av ELIXIR, ein europeisk forskingsinfrastruktur (www.elixir.org), ein nasjonal 
forskingskole innan bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi (www.norbis.no), og spelar ein 
sentral rolle innan forskingssenteret Digitalt Liv Norge (www.ntnu.edu/dln). 
 
Førsteamanuensis i bioinformatikk – opp til fem stillingar  
Med støtte frå Bergens forskningsstiftelse (http://bfstiftelse.no/) vil CBU bli styrka med fem nye 
gruppeleiar-stillingar. Ambisjonen er å styrke bioinformatikk og berekningsbasert livsvitskapleg 
forsking og utdanning ved UiB – gjennom eit sterkt senter med kritisk masse på CBU og gjennom tett 
samarbeid med dei aktuelle institutta ved UiB. Dei fem stillingane blir lyst ut som førsteamanuensis, 
kvar knytt til eitt av dei fem institutta. Kvar av dei som blir tilsett vil ha kontor både ved CBU og ved 
det aktuelle instituttet, som omtalt i denne utlysninga. Vi søkjer etter ambisiøse kandidatar som vil 
bidra til forsking og undervisning både ved CBU og ved det relevante instituttet. Etter tilsetjing kan 
kandidatar søkje om å bli professor – avhengig av kvalifikasjonar. Ein søkjar som ønskjer å bli vurdert 
for meir enn ei stilling, bør skrive om alle relevante stillingar i forskingsplanen og i motivasjonsbrevet 
– og inkludere ein liste som prioriterer  stillingane ein søkjer.  
 
Førsteamanuensis ved Institutt for biologi 
Institutt for biologi (http://www.uib.no/bio/) har ei sterk stilling internasjonalt innan biologi, med 
forsking og utdanning på tvers av ei rekkje tema inkludert fylogeni, molekylærbiologi, mikrobiologi, 
økologi, biodiversitet, miljø-toksikologi, utviklingsbiologi, fiskeri, akvakultur og fiskehelse. Meir enn 
2/3 av forskingsaktiviteten ved instituttet er marin. Vi søkjer ein kandidat med  ph.d. grad og ein sterk 
teoretisk og praktisk bakgrunn innan berekningsbasert biologi og bioinformatikk, relatert til metode-
utvikling. Kandidaten som blir valt bør i tillegg ha forskingserfaring innan eit eller fleire av områda 
nemnt over. Kandidaten må og vere sterkt motivert for å engasjere seg i forsking retta til  relevante 
områder  for Institutt for biologi.  
 
For meir informasjon, sjå www.cbu.uib.no eller kontakt instituttleiar Ørjan Totland 
(orjan.totland@uib.no, tlf +47 477 580 58) eller leiar for CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, tlf +47 55 58 47 13). 
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Førsteamanuensis ved Kjemisk institutt 
Kjemisk institutt (http://www.uib.no/kj) driv forsking innan mange områder innan både 
grunnleggjande og anvendt kjemi og spelar ei sentral rolle i forsking-baserte studie-program i kjemi, 
farmasi, medisinsk teknologi, nanovitskap og –teknologi, prosess og petroleums-teknologi, energi-
teknologi, miljø-studiar og innan lærarutdanning. Instituttet er heim for den norske nasjonale NMR-
plattforma og er i ferd med å kjøpe spesialisert instrumentering for metabolske studiar.  
 
Vi søkjer ein kandidat med dokumentert interesse for molekylære og strukturelle konsept og modellar 
i si forsking og ein sterk bakgrunn innan kjemo-informatikk, metabolomikk eller berekningsbasert 
kjemi. Dokumentert erfaring og interesse for metodeutvikling er ein føremon. Det er og ein føremon 
med interesse og talent for å anvende metodar på reelle samfunnsproblem. Kandidaten t må vise evne 
og vilje til å utvikle eit forskingsprogram som kan samhandle på ein god måte med ein eller fleire 
aktivitetar ved Kjemisk institutt. Instituttet er spesielt interessert i å utvikle slik samhandling med 
aktivitetar innan design av bioaktive molekyl og metabolomikk-studiar.  
 
For meir informasjon, sjå www.cbu.uib.no eller kontakt instituttleiar, prof. Knut Børve 
(knut.borve@uib.no, tlf +47 55 58 33 65) eller leiar for CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, tlf +47 55 58 47 13). 
 
 
Førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2 
Klinisk institutt 2 (http://www.uib.no/klin2) er eit av fem institutt ved Det medisinsk- odontologiske 
fakultet. Instituttet omfattar 330 vitskaplege og teknisk-administrative stillingar knytt til 21 
forskingsgrupper innan onkologi, smittsame sjukdommar, hematologi, kardiologi, lungemedisin, 
endokrinologi, geriatri, mikrobiologi, immunologi, pediatri, gynekologi, farmasi, farmakologi og 
genetikk.   
 
Vi søkjer ein kandidat med sterk teoretisk og praktisk bakgrunn innan berekningsbasert biologi og 
bioinformatikk. Vi forventar at kandidaten som blir tilsett utviklar si eiga forsking knytt til human 
medisin. Vårt energiske og engelsk-språklege vitskaplege miljø gjev moglegheiter for samarbeid med 
eit stort spekter av forskingsgrupper.  
 
Vi forventar at kandidaten som blir tilsett utviklar si eiga forsking og skaffar finansiering til denne. 
Kandidaten vil bli knytt til ei forskingsgruppe (evt grupper) etter diskusjon med instituttleiar.  
 
For meir informasjon, sjå www.cbu.uib.no eller kontakt instituttleiar, prof. Per Bakke 
(per.bakke@uib.no, tlf +47 55 97 32 25), eller leiar for CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, tlf +47 55 58 47 13). 
 
 
Førstemanuensis ved Institutt for informatikk 
Institutt for informatikk er vertskap for CBU og kandidaten som blir tilsett vil ha  kontor ved CBU. 
Institutt for informatikk (http://www.uib.no/ii) fekk den beste evalueringa blant alle informatikk-
institutt i Noreg i den nasjonale IKT-evalueringa i 2012. Forskinga er organisert i seks 
forskingsgrupper: algoritmar, bioinformatikk (CBU), optimering, programmeringsteori, påliteleg 
kommunikasjon og visualisering. Vi søkjer ein kandidat med ph.d-.grad og ein sterk teoretisk og 
praktisk bakgrunn innan berekningsbasert biologi og bioinformatikk.   
 
For meir informasjon, sjå www.cbu.uib.no eller kontakt instituttleiar, prof. Petter Bjørstad 
(petter.bjorstad@uib.no, tlf +47 55 58 41 71), eller leiar for CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, tlf +47 55 58 47 13). 
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Førsteamanuensis ved Molekylærbiologisk institutt 
Molekylærbiologisk institutt (http://www.uib.no/mbi) utfører eit breitt spekter av forsking og 
utdanning med hovud-fokus på protein-vitskap, celle-signallering, metabolisme og berekningsbasert 
biologi. Instituttet er organisert i forskingsprogram som kvar har delt laboratorieplass og brukar felles 
instrumentering og fasilitetar. Desse fasilitetane inkluderer vevs-kulturar, DNA-sekvensering, ein 
zebra-fisk fasilitet og eit laboratorium for protein-analyse. Instituttet har «state-of-the-art» utstyr for 
molekylærbiologisk forsking slik som overflate plasmon resonnans, ITC og LC-MS/MS. Ein ny NMR 
kjernefasilitet er plassert i  nabo-bygget og har framifrå tilgjenge og gjev støtte til arbeidet.   
 
Instituttet søkjer ein kandidat  med sterk interesse for og erfaring frå utvikling og bruk av 
berekningsbaserte metodar relevant for eksperimentell molekylærbiologi. Kandidaten som blir valt er 
forventa å engasjere seg i samarbeid internt på instituttet eller å etablere eiga eksperimentell aktivitet 
for å kombinere berekningsbaserte og eksperimentelle tilnærmingar. Det er ein føremon at  søkjar har   
forskingsfokus innan protein-modifikasjonar, metabolisme (inkludert lipid-metabolisme) eller RNA-
biologi, eller forskingsfokus som vil styrke instituttet sin aktivitet innan biomolekylær struktur-
funksjon relasjonar eller signallering og regulering i biologiske system.  
 
For meir informasjon, sjå www.mbi.uib.no eller kontakt instituttleiar, prof. Mathias Ziegler 
(mathias.ziegler@uib.no, tlf +47 55 58 45 91), eller leiar for CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, tlf +47 55 58 47 13). 
 
Krav til kvalifikasjonar 
- Doktorgrad innan relevant fagfelt (sjå omtalar av stillingane over)  
- Dokumentert teori-kompetanse innan bioinformatikk 
- Dokumentert erfaring med utvikling og bruk av bioinformatiske metodar  
- Interesse for og evne til å bidra til forskingsaktivitet ved CBU og ved det relevante instituttet (sjå 


omtale av kvar stilling over) 
- Erfaring med uavhengig forsking 
- Interesse for og erfaring innan undervisning (på bachelor- eller master nivå) og rettleiing av 


studentar (master/ph.d.) 
- Evne til å arbeide sjølvstendig  og på ein strukturert måte, og til å samarbeide med andre 
- Flytande engelsk, både munnleg og skriftleg 
- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillingane. Dei som blir tilsett vil få tilbod om 


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 
 
Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, samt 
frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 
samt positiv erfaring med å skaffe eksterne midlar til forsking.  Kandidaten som blir valt blir forventa 
å spele ein aktiv rolle i interdisiplinært forskingssamarbeid, opplæring og utdanning, og å bidra til eit 
stimulerande forskingsmiljø innan bioinformatikk og berekningsbasert biologi ved CBU og dei 
relevante institutta.  
 
Undervisningsspråket vil vanlegvis vere norsk. Kandidaten som blir valt vil bli pålagd å undervise i 
norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetting. CBU og dei tilknytte institutta er alle 
i høy grad internasjonale arbeidsmiljø, og arbeidsspråket i det daglige er vanlegvis engelsk.  
 
 
Vi kan tilby 
• Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i fakultet med fagmiljø som 


hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt,  
• Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling 
• Løn etter lønssteg 64 - 72 (kode 1011/lønsramme 24, alternativ 24.8) i lønsregulativet til staten 


ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan 
det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 
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• Medlemskap i Statens pensjonskasse 
• Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) 
• Gode velferdsordningar 
• Høve til å søkje om opprykk til professor etter kompetanse med årleg søknadsfrist 15. september . 
 
Til  kvar stilling som førsteamanuensis følgjer ei ph.d.-stilling (4 år). 
 
Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på nettsida:  
http://www.uib.no/hr/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere  
  
Generell informasjon 
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 eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og 
kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir 
oppmoda om å søkje stillinga. 
 
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.  
 
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført 
på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke 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 
Søknaden må innehalde: 
• ei prioritert liste som viser kva stillingar du søkjer 
• kva motivasjon du har for å søkje stillinga/stillingane 
• CV vitnemål og attestar  
• liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar  
• fullstendig publikasjonsliste  
• vitskaplege arbeid (maks 10) du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysning om 


kvar dei er offentleggjorde. 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 (pdf).  


• relevante skriftlege referansar 
• to referansar (namn og kontaktinformasjon) 
 


Søknaden skal og innehalde eit forslag til forskingsplan for dei neste fem åra, inkludert 
kandidatens potensielle områder for samarbeid med forskarar og grupper ved CBU og 
relevante institutt. 


Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må 
lastast opp i Jobbnorge. 


Nærare om tilsetjingsprosessen her.  


Ein viser elles til «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative 
lederstillinger». 
 
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 
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ansvar at all informasjon er lagt inn innan fristen. 
 
 
Søknadsfrist: 15. april 2017 
 
Undervisning 
Undervisningsspråket er i hovudsak norsk, men kan óg vere engelsk. Det blir normalt kravd at den 
som blir tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter  tilsetjing. 


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 fullførd 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 vert tilsett, også verte pålagt undervisning, rettleiing og eksamensarbeid 
utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 
 
Ved Universitetet i Bergen blir det lagt reell vekt på pedagogiske kvalifikasjonar ved tilsetjing i 
vitskaplege mellom- og toppstillingar. 
 
Søkjarane må dokumentere sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved å 
sende inn: 
• prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå 
• oversyn over mastergrads- og doktorgradsrettleiing og resultat 
• mottekne studentprisar 
• eigne pedagogiske publikasjonar 
• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell 
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som alternative 


undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 
 
Tilsetjing går føre seg på grunnlag av innstilling av ei vitskapeleg nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande organ, inkludert intervju og eventuell prøving av undervisingskompetanse. 
 







       
 


University of Bergen 
 
Computational Biology Unit – Departments of Biology, Chemistry, 
Clinical Science, Informatics, Molecular Biology 
  
UiB has established the Computational Biology Unit (CBU – www.cbu.uib.no) as a centre for research 
and education within the field of bioinformatics. CBU hosts research groups from multiple linked 
departments at the faculties of mathematics and natural sciences and medicine and odontology. 
Together with the Department of Informatics, CBU offers bachelor, master, and PhD programs within 
bioinformatics. CBU performs fundamental bioinformatics research involving development of novel 
methods - either as a goal on its own or as a means to pursue a biological research topic. CBU leads 
the Norwegian Node of ELIXIR, the pan-European research infrastructure for bioinformatics – 
www.elixir.org, a national research school in bioinformatics, biostatistics, and systems biology 
(www.norbis.no), and plays a central role within the research centre Digital Life Norway 
(www.ntnu.edu/dln).  
 
Associate professors in bioinformatics – up to five positions 
With support from the Bergen Research Foundation (http://bfstiftelse.no/?lang=en) CBU will be 
strengthened with five new group leader positions.  The ambition is to boost bioinformatics and 
computational life science research and education at UiB – through a strong centre with critical mass 
at the CBU and through tight collaboration with linked UiB departments. The five positions are 
announced as associate professor ('førsteamanuensis') posts, each within one of 5 linked departments. 
Each of the appointed candidates will hold office both at CBU and at a relevant university department 
as specified in this call. We seek ambitious candidates who will contribute to research and educational 
activities both within CBU and at the relevant departments. When appointed, candidates may apply to 
be promoted to full professor – depending on qualifications. An applicant wishing to be considered for 
more than one position should address the relevant positions in the research plan and in the letter of 
motivation including a list prioritizing between the positions applied for.  
 
 
Associate professor position at the Department of Biology 
The Department of Biology (http://www.uib.no/en/bio) has a strong international position within 
biology, with research and education across a diversity of themes including phylogeny, molecular 
biology, microbiology, ecology, biodiversity, environmental toxicology, developmental biology, 
fisheries, aquaculture and fish health. More than 2/3 of the research activity at the department is 
marine. We seek a candidate with a PhD degree and a strong theoretical and practical background in 
computational biology and bioinformatics, and in related methods development. The successful 
candidate should in addition have research experience within one or more of the themes mentioned 
above. The candidate must also be clearly motivated to engage in research towards areas relevant for 
the Department of Biology.  
 
For more information, see www.cbu.uib.no or contact Head of Department, prof. Ørjan Totland 
(orjan.totland@uib.no, phone +47 477 580 58) or Director of CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, phone +47 55 58 47 13). 
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Associate professor position at the Department of Chemistry 
The Department of Chemistry (http://www.uib.no/en/kj) is engaged in research on a wide range of 
topics within basic and applied chemistry and plays a pivotal role in research-based study programs in 
chemistry, pharmacy, medical technology, nanoscience and -technology, process- and petroleum 
technology, energy technology, environmental studies, and teacher’s education. The department hosts 
the Norwegian National NMR Platform and is presently acquiring specialized instrumentation for 
metabolomics studies. 
 
We seek candidates with a demonstrated preference for molecular and structural concepts and models 
in their research and a strong track record in cheminformatics, metabolomics or computational 
chemistry. Documented experience and interests for methods development is an advantage, as is an 
interest and talent for applying their methods to real-world problems. The successful applicant must 
show ability and willingness to develop a line of research that interacts constructively with one or 
several ongoing activities at the Department of Chemistry. The department would in particular like to 
develop such interactions with activities within design of bioactive molecules and metabolomics 
studies.  
 
For more information, see www.cbu.uib.no or contact Head of Department, prof. Knut Børve 
(knut.borve@uib.no, phone +47 55 58 33 65) or Director of CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, phone +47 55 58 47 13). 
 
Associate professor position at the Department of Clinical Science 


The Department of Clinical Science is one of five Departments at the Faculty of Medicine and 
Dentistry. The Department of Clinical Science comprises 330 scientific and technical administrative 
staff serving 21 research groups within oncology, infectious diseases, hematology, cardiology, 
pulmonary medicine, endocrinology, geriatrics, microbiology, immunology, pediatrics, gynecology, 
pharmacy, pharmacology, and genetics.  
 
We seek a candidate with a strong theoretical and practical background within computational biology 
and bioinformatics. The successful candidate is expected to develop his/her own research related to 
human medicine. Our energetic and English-speaking scientific environment offers opportunities for 
collaboration with a wide range of research teams. 
 
The appointed candidate is expected to develop his/her own independent research and obtain funding 
for this. The candidate will be affiliated with a research group (groups) based on discussion with Head 
of Department. 
 
For further information, please contact Head of Department, prof. Per Bakke (per.bakke@uib.no, 
phone +47 55 97 32 25), or Director of CBU, prof. Inge Jonassen (inge.jonassen@uib.no, phone +47 
55 58 47 13). 
 
 
Associate professor position at the Department of Informatics 
The Department of Informatics is hosting CBU, the appointed candidate will have an office at CBU. 
The Department of Informatics (http://www.uib.no/en/ii) received the best evaluation among computer 
science departments in Norway in the 2012 ICT evaluation. The research is organized in six research 
groups: algorithms, bioinformatics (CBU), optimization, programming theory, reliable 
communication, and visualization. We seek a candidate with a PhD degree and a strong theoretical and 
practical background in computational biology and bioinformatics.  
 
For more information, see www.cbu.uib.no or contact Head of Department, prof. Petter Bjørstad 
(petter.bjorstad@uib.no, phone +47 55 58 41 99) or Director of CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, phone +47 55 58 47 13). 
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Associate professor position at the Department of Molecular Biology 
The Department of Molecular Biology (http://www.uib.no/en/mbi) has a broad research and teaching 
portfolio with major competences in protein sciences, cell signaling, metabolism and computational 
biology. The department is organized into research programs hosted in shared laboratory spaces and 
using common instrumentation and facilities. These facilities include tissue culture, DNA-sequencing, 
a zebra-fish facility as well as a protein analytical laboratory. The Department has state-of-the-art 
equipment for biomolecular research such as surface plasmon resonance, ITC and LC-MS/MS. A new 
NMR core facility is situated in the neighboring building, and offers excellent accessibility and 
support.  
 
The Department seeks to recruit a scientist with strong interest and experience in developing and 
applying computational methods relevant to experimental molecular biology. The successful candidate 
is expected to engage in intra-departmental collaborations or set up own experimental activities with 
the aim of combining computational and experimental approaches. Applicants with a research focus 
on protein modifications, metabolism (including lipid metabolism) or RNA biology or who will 
strengthen the Department's research activity within biomolecular structure-function relationships or 
signaling and regulation in biological systems will be preferred.  
 
For more information, see www.mbi.uib.no or contact Head of Department, prof. Mathias Ziegler 
(mathias.ziegler@uib.no, phone +47 55 58 45 91) or Director of CBU, prof. Inge Jonassen 
(inge.jonassen@uib.no, phone +47 55 58 47 13). 
 
Qualification requirements 
• Doctoral degree in relevant field (see each position description above) 
• Proven theory competence in bioinformatics  
• Proven experience in development and application of bioinformatics methods  
• Interest and ability to contribute to research activity at CBU and at the relevant department (see 


each position description above) 
• Independent research experience 
• Interest and experience in teaching (bachelor and/or master levels) and supervising students 


(master/PhD) 
• Ability to work independently and in a structured manner, and to cooperate with others 
• Fluency in both written and oral English 
• Basic pedagogical training is a requirement for the position. The successful applicant will be 


offered training if this requirement is not met prior to employment 
 


Research leadership experience as well as experience in coordinating research activities and in 
strategic research planning are desirable. Furthermore, emphasis will be given to a proven willingness 
and ability to work and communicate well with others in a team environment, as well as to a proven 
track record of success in attracting external research funding. The successful candidates are expected 
to play active roles in interdisciplinary collaborative research, training, and education, and contribute 
to the stimulating research environment within bioinformatics and computational biology at CBU and 
relevant departments. 
 
The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant will be required to teach 
in Norwegian or another Scandinavian language within two years of being appointed. CBU and the 
linked university departments are all highly international working environments, and the working 
language is normally English.  
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We can offer 
• A good and professionally challenging working environment 
• Starting salary for associate professors is at level 64-72 (code 1011/pay framework 24.8); 


currently NOK 556 700 – 648 100 gross p.a. Automatic salary increases will occur at fixed 
intervals within the pay framework. In the case of particularly highly qualified applicants higher 
salaries will be considered.  


• Enrolment in the Norwegian Public Service Pension Fund 
• A position in an inclusive workplace (IA enterprise) 
• Good welfare benefits 
• Associate professors have the opportunity to apply for personal promotion to a full professorship. 


The annual closing date for such applications is 15 September. 
 
Each position as associate professor will be awarded one PhD position (4 years). 
 
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  
 
 
Description of the position 
A description of the position with details of curriculum and area of responsibility, particular duties and 
other requirements, is available below. 
 
 
General information 
We encourage women in particular to apply. If several applicants have approximately equivalent 
qualifications, the rules pertaining to gender quotas shall apply. State employment shall reflect the 
diversity of Norwegian society to the greatest extent possible. Age and gender balance among 
employees is therefore a goal. It is also a goal to recruit employees of various immigrant backgrounds. 
We encourage persons with an immigrant background and persons with disabilities to apply for the 
positions. 
 
The University of Bergen adheres to the principle of public access to information when recruiting 
academic staff. 
 
Information about applicants may be made public even if the applicant has requested to remain 
anonymous. The applicant will be notified if the request to be omitted is not met. 
 
The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any time.  
 
Your application must include: 
• a prioritized list of positions the applicant wants to be considered for 
• a letter of motivation addressing each of the positions applied for 
• documentation of basic teaching training 
• complete academic CV and publication list 
• the applicant’s 10 most significant publications pdf (as judged by the applicant) and a list of these 


and where these have been published. It is important that each of the scholarly works on which the 
committee should place special emphasis, is attached in its entirety. 


• certificates/diplomas 
• relevant written references 
• contact details for at least two references that can be contacted 
• list with appendices that document your pedagogical qualifications 
 
The application should also comprise a tentative research plan for the next 5 years including the 
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candidate’s potential for collaboration with researchers and groups at CBU and the relevant 
department(s).  
 
The application and appendices with certified translations into English or a Scandinavian language 
must be uploaded to Jobbnorge. It is the applicant`s responsibility to make sure all relevant 
documentation is present and uploaded to Jobbnorge. 
 
 
Closing date for applications: 15 April 2017 
 
Requirements to teaching 
The teaching language will normally be Norwegian, but may also be English. The successful applicant 
must be able to teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of 
his/her appointment.  


Basic teaching training 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 training 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.  


Please note that the holder of the position may be requested to undertake teaching, supervision and 
exam-related work outside the organizational unit they belong to, as stipulated in the general 
guidelines and rules provided by the University of Bergen.  


At the University of Bergen 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, 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 interviews and any testing of teaching 
competence. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak:   14/17 


Sak nr.:  2017/1152  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
Utlysning  – Førsteamanuensis (50 % vikariat) i global helse ved Senter for 
internasjonal helse - Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
 
 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunns-
medisin (IGS) er det ledig et vikariat som førsteamanuensis (50 %) ved Senter for 
internasjonal helse (SIH). Vikariatet er ledig for 1 år og 6 måneder og det er ønskelig 
med tilsetting så snart som mulig.   
 
Den som blir tilsatt skal utføre undervisnings- og undervisningsadministrative 
oppgaver for 3 faste vitenskapelige tilsatte ved Senter for internasjonal helse.  
 
Instituttet begrunner dette med at SIH deltar på fire Norhed-prosjekter (finansiert av 
Norad), og at tre vitenskapelige tilsatte deltar med arbeid i partnerlandene, og bidrar 
med undervisning/-veiledning og administrativ styring der.  
For å kunne gjennomføre prosjektene i prosjektperioden, har Norad gitt midler som 
skal dekke bruk for at andre skal kunne uføre ordinære oppgaver ved UiB i denne 
perioden. IGS mener at denne avlastningen er helt nødvendig for at SIH skal ha 
mulighet til å gjennomføre prosjektene slik de er kontraktsfestet tidsmessig. 
 
Instituttet ber om at stillingen lyses ut kun på norsk, da den som blir tilsatt må kunne 
undervise på norsk (og engelsk) fra tilsettingsdato. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat 
som førsteamanuensis (50 %) i 1 år og 6 måneder ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse.  
 


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


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


utlysning og stillingsomtale. 
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Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
  Marianne Bø Larsen 


Seksjonssjef rekruttering 
 
 
19.01.2017/IRWA  
 
 
 
Vedlegg:  
Anmodningsbrev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Utlysningstekst og stillingsomtale 
Oversikt finansiering 
 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


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


 


Ber om utlysning av 50 % vikariat som førsteamanuensis 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber om å få lyse ut et 50 % vikariat som 
førsteamanuensis ved Senter for internasjonal helse (SIH). Stillingen er med tilsetting 
snarest mulig og for 1 år og 6 måneder. 
 
Den som blir tilsatt i stillingen skal utføre undervisnings- og undervisningsadministrative 
oppgaver for tre faste vitenskapelige tilsatte (Lindtjørn, Tylleskär, Moen) ved SIH. 
Bakgrunnen for dette er at SIH har fire Norhedprosjekter (finansiert av Norad) og prosjektene 
medfører at disse tre vitenskapelig tilsatte deltar med arbeid i partnerlandene, og bidrar med 
undervisning/-veiledning og administrativ styring der.  
For at tilsatte ved SIH skal kunne gjennomføre prosjektene i prosjektperioden, har Norad gitt 
midler som skal dekke bruk for at andre skal kunne uføre ordinære oppgaver ved UiB i 
denne perioden. Uten denne avlastningen har ikke SIH mulighet til å gjennomføre 
prosjektene slik de er kontraktsfestet tidsmessig. 
 
Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale, samt oversikt over midler. Utlysning 
ønskes kun på norsk, da den som blir tilsatt må kunne undervise på norsk (og engelsk) fra 
tilsettingsdato. 
 
Vi ber om at stillingen lyses ut så snart som mulig. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Guri Rørtveit 
instituttleder Siri Smith-Giske 
 administrasjonssjef 
Vedlegg: 
Utlysningstekst og stillingsomtale  
Oversikt finansiering 
 


Referanse Dato 


2017/963-IRWA 19.01.2017 
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Førsteamanuensis (50 % vikariat) i global helse ved Senter for internasjonal helse, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 
internasjonal helse (SIH) er det ledig eit 50 % vikariat som førsteamanuensis i 1 år og 6 
månadar  med tilsetjing så snart som mogleg.  
 
Den som går inn i stillinga skal utføre undervisnings- og undervisningsadministrative 
oppgåver. 
 
Ei stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida. 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til senterleiar og  professor 
Bente E. Moen, Senter for internasjonal helse, tlf.: + 47 55 58 85 51 / 90025541 eller e-post: 
Bente.Moen@cih.uib.no  
 
Kvalifikasjonar 
Søkjar må ha 
• doktorgrad innan fagområdet global helse  
• kompetanse i epidemiologi og i bruk av kvalitative metodar 
• erfaring med forskingsprosjekt og kompetansebygging i LMIC i afrikanske land sør for 


Sahara 
• erfaring med undervisning i global helse og i relevante metodefag for global helse for 


studentar på høgt nivå (master, ph.d.) 
• erfaring med kursleiing og fagleg kursadministrasjon 
• erfaring med nettbasert undervisning, og det vert lagt vekt på erfaring frå arbeid som 


mentor i MOOC (massive open online course) 
• administrativ røynsle frå utviklingsarbeid, og kjennskap til samarbeid med NGO’s er ein 


føremon 
• beherska norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg, og dokumentera røynsle med 


undervisning på båe språk 
 


Den som vert tilsett må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og må samarbeida 
godt med både kollegaer og studentar, og ha evne til å skape eit godt læringsmiljø. 
 
Det vert lagt stor vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 
 
Løn 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for tida 
503 800 - 535 900 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved 
tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 
aktuelt å vurdere høgare løn.  
 
Vi kan tilby  


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


• faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling 



http://www.uib.no/cih

http://www.uib.no/cih

mailto:Bente.Moen@cih.uib.no





2 


 


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


 
Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 
nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 
 
Retningsliner  
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 
lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har 
tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 
vitskaplege stillingar verte følgde.  


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


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.  


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


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


Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 
Legg ved: 
 
●  CV 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste 
●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
●  ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 for 


førsteamanuensis) Kopier av desse i passande format (pdf) skal følgje med søknaden 
som vedlegg. 


 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 
vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.  


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
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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. 
 
 
STILLINGSOMTALE: 
Førsteamanuensis (50 % vikariat) i global helse ved Senter for internasjonal helse, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 
internasjonal helse (SIH) er det ledig eit 50 % vikariat som førsteamanuensis i 1 år og 6 
månadar med tilsetjing så snart som mogleg.  
 
Senter for internasjonal helse (SIH) er etablert som eit tverrfagleg og interfakultært senter ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, og knytt til Institutt for Global helse og 
samfunnsmedisin. Sentralt ved SIH er Forskarskulen i internasjonal helse, med ca. 70 
doktorgradskandidatar og 40 mastergradskandidatar i eit tverrfagleg Master’s of Philosophy 
program og en forskarskule for ph.d. studentane. Dette er engelskspråkleg undervisning og for 
ein stor del knytt til kompetansebygging ved samarbeidsuniversitet i Afrika og Asia. I tillegg 
undervisar dei tilsette ved SIH medisinarstudentar i global helse. 
 
Den som går inn i stillinga skal utføre vanlege undervisnings- og undervisningsadministrative 
oppgåver ved Universitetet i Bergen. Det er ein føresetnad at den som vert tilsett kan gje 
undervisning og rettleiing i global helse innan fleire av basalemna som SIH dekkjer, både på 
norsk og engelsk. 
  
Den som vert tilsett, vil: 


• gje undervisning og rettleiing innan global helse og forskingsmetodikk (både kvalitativ 
og kvantitativ), og delta med forelesingar, sensur og eksamensarbeid 


• ha emneansvar og delta i vidareutvikling av emna 
• leie og planlegga seminargrupper både på master og ph.d.-nivå 
• undervise på andre studieprogram, inklusive ph.d.-nivå, på line med andre tilsette ved 


senteret 
• delta i undervisning online ved senteret, som mentor 
• ta del i administrativt arbeid og delta i møter og komitéarbeid på line med dei andre 


tilsette ved instituttet 
• inngå i senteret si forsking, delta i faglege diskusjonar, etablere faglege nettverk og 


søkje eksterne forskingsmidlar 
• inngå i senterets formidlingsarbeid som er særlig retta mot NGO’s for å etablera 


samarbeid med NGO’s om studentundervisning 
 
Han eller ho må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og må samarbeida godt med 
både kollegaer og studentar. Han eller ho må ha evne til å skapa eit godt læringsmiljø 
Undervisningsspråket er både engelsk og norsk, og den som blir tilsett, må kunna undervise 
både på norsk eller eit anna skandinavisk språk frå dato når vedkomande tiltrer stillinga. 
 
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.   
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Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn:  


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


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


 
 
 







NOK,-
Projekt Aktivitet Task ID 2016-2017 2017-2018 2018-2019


809073 1.1.4 N UIB PM 3443683 100 000       100 000       
808199 1.1 NOR Education 3421556 30 000         
808199 1.5 NOR ProMan 3421560 10 000         99 000         66 000     
808305 1.1 NOR PhD and Res 3384405 17 000         16 000         
808305 1.4 Pro.Management 3385248 60 000         60 000         60 000     


Total 217 000       275 000       126 000   618 000   


Finansiering av en 50% førsteamanuensis stilling







Compensation for Norwegian staffs: 65500*3 months per year (including social cost); 85000 is top of sc            







               cale for Professors according to "Forskerforbundet: Academic Salaries in Norway, Nov 2010"
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 
  Styresak: 24/17 


Sak nr.:  2013/10596  Møte: 08.02.2017 


 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE - SØKNADSRUNDEN 2016 – 
i FAGOMRÅDE MEDISIN ( UROLOGI) – VED KLINISK INSTITUTT 1 -
GODKJENNING AV BEDØMMELSE 


Bakgrunn 
Førsteamanuensis Christian Beisland ved Klinisk institutt 1 søkte 15.09.2016 om opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (urologi). 
 
Følgende bedømmelseskomité ble oppnevnt for å vurdere søkerens kompetanse: 
• Lars Magne Eri, Professor II ved Universitetet i Oslo (leder) 
• Olav Haugen, Professor II ved Universitetet i Bergen 
• Lars Lund, Professor ved Odense Universitetshospital 
 
Bedømmelseskomiteen leverte sin bedømmelse ved brev av 26.01.2017 (vedlegg 1). I 
bedømmelsen konkluderes det enstemmig med at Beisland oppfyller kravene for opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (urologi). 
 
Bedømmelsen ble sendt til Beisland med frist for merknader. Han leverte uttalelse ved 
epost av 01.02.2017 (vedlegg 2). Ingen merknader er mottatt. 


Forslag til vedtak 
1. Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at 


førsteamanuensis Christian Beisland fyller kravene for opprykk til professor etter 
kompetanse i medisin (urologi) i samsvar med Forskrift nr. 129 § 2-1, nr. 1. 
 


2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Christian Beisland tittel og lønn som 
professor med virkning fra 15.09.2016. 


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef 


01.02.2017 /RAKA  
 
Vedlegg:  


1. Bedømmelseskomiteens vurdering 
2. Uttalelse fra søker 
3.   Oppnevning av sakkyndig komité 
4.   Søknad om opprykk til professor etter kompetanse 
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Vurdering av: Personlig opprykk til professor i fagområdet medisin (N~Iii.‘urgi) ved Klinisk institutt 1


SØKERENSKOMPETANSE (standardspørsmål skal besvares med x)


Søkerens tittel: /
Søkerens navn: 7-71. / 4 it/1)
VITENSKAPELIGE KVALIFIKASJONER


Er forskningskompetansen relevant for fagområdet?


Ev utfyllende merknader tas med i innstillingen


Ja


Delvis


Nei


Svarer den samlede forskningskompetanse til


10 eller 15 publikasjoner? (ref. retningslinjene)


Null-fem


Seks-ti


Elleve-femten


Mer enn


seksten


Demonstrerer søkeren også bredde i sin forskning?


Ja


Delvis


Nei


Søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 år:


Økende


Stabil


Synkende


Har søkeren vist evne til å etablere forskningsmiljø?


Ja


Delvis


Nei


UNDERVISNINGSKVALIFIKASJONER


Har søkeren dokumentert undervisning/


veiledning på doktorgradsnivå (jfr retningslinjene)


Omfattende


Noe


Nei


Har søkeren dokumentert undervisning/


veiledning under doktorgradsnivå?


Omfattende


Noe


Nei


Er undervisningserfaringen relevant for


utlysning/betenkning?


Ja


Delvis


Nei


ADMINISTRATIVE KVALIFIKASJONER


Har søkeren dokumentert erfaring med


administrasjon og ledelse?


Omfattende


Noe


Nei


Er denne erfaring relevant for den


utlyste stillingen?


Ja


Delvis


Nei


GENERELT


Andre forhold av særlig betydning for søkeren?


Hvis ja, redegjøres dette for i innstillingen


Ja


Nei
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OVERSENDELSEAV SØKNADOM


PERSONLIGOPPRYKKTIL PROFESSORETTERKOMPETANSEVED UiB
.1frforskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


S knadsfrist: 5 knad må være mottatt å fakultetet 15. se tember


Opplysningerom søker (fylles ut av søkerselv):


Søkers etternavn: Fornavn: Fødselsdato:


' . Ci ' e. ,,t/I'). C.:14.„,1Sri t 4,1 1:2,`Ui 6.: : •


Søkers stilling:


Søkers høyeste utdanning/grad/institusjon:


ptk
Søkers spesialitet m. h, t. fordypning:


Ja Nei


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


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


Ja Nei


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


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


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


Oppgi søknadsfrist(er):


Fylles ut av instituttet:


Institutt:


Kontakti asjon ved instituttet: Kontaktperson, postadresse, tlf nr og e-postadresse:


tc,
Søkers fagområde ifIg tilsetting:


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


Skjema oppdatert nottember 2011
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Sett kryss her


Komiteen avgir enstemmig kompetanse-erklæring


Søker bedømt kompetent for opprykk


Annet utfall av bedømmingen —


Søker er ikke er erklært kompetent for opprykk


Sted og dato


Underskrift


Vedlegg til søknadsskjemaet:


søknad


cv


publikasjons{iste og pubhkasjoner, jfr retningshnjene:


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


Skjema oppdatert november 2011
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Sakkyndig vurdering av søknad om personlig opprykk
til professor - søknadsrunde 2016 - Christian Beisland


Pedagogiske kvalifikasjoner


I følge de nasjonale normer for bedømmelse av professorkompetanse, kreves
pedagogisk basiskompetanse, definert som et kurs i universitets-/høgskolepedagogikk
dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse i form av betydelig erfaring fra
undervisning/eksamensarbeid og pedagogisk planleggingsarbeid


I tillegg skal det også legges vekt på
utviklings- og evalueringsarbeid
utdanningsledelse
produksjon av læremidler
undervisningspriser
pedagogisk bakgrunn av annen art


Professorkompetanse forutsetter erfaring med veiledning av forskerrekrutter på ulike nivå.
Minimumskrav er at søker har vært hovedveileder for &I kandidat som har disputert.


Pedagogisk basiskompetanse
Søker har gjennomført «Utviklingsprogram i universitetspedagogikk» i løpet av årene 2007-
2009, med de 3 delkursene Basismodul (10 ECTS), Muntlig formidling (5 ECTS) og Læring
og Vurdering (5 ECTS). Utdanningen er dokumentert med vitnemål.


Dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse
Søker har fra 2007 hatt ansvaret for undervisning av medisinerstudenter innen faget urologi
(2., 3. og 4. kirurgiske blokk). Undervisningen har bestått av klinikker/forelesninger og
smågruppeundervisning. Han har også hatt ansvar for gjennomføring av eksamen, i form av å
lage eksamensoppgaver og utføre sensureringsarbeid 1-2 ganger per år. Han har i tillegg
deltatt jevnlig som eksaminator og sensor ved muntlig eksamen i kirurgi.
Søker har fra 2001 jevnlig vært foreleser ved obligatoriske kurs for leger, ikke bare innen
spesialitetene generell kirurgi og urologi, men også radiologi og patologi.
Han har i årene 2004-2008 vært foreleser på sykepleierhøgskolen på Haraldsplass i
sykdomslære, med ansvar for undervisning (22 timer hvert år) og eksamensarbeid. I samme
tidsrom har han vært foreleser i urogenital kirurgi for spesialsykepleierstudenter
(operasjonssykepleie) ved Høgskolen i Bergen.
Søker dokumenterer også jevnlig undervisning på kurs for pasienter med prostatakreft (3-4
kurs per år).


Utviklings/evalueringsarbeid
Søker deltok som avdelingsleder og medlem av styringsgruppe i et samarbeid mellom
Kirurgisk klinikk og 3 sykepleierhøgskoler om opprettelsen av en undervisningspost med
tverrfaglig samarbeidslæring.


Utdanningsledelse
Søker var medlem av eksamens- og undervisningsutvalget ved Institutt for kirurgiske fag i
flere år, inntil dette instituttet ble innlemmet i Klinisk institutt 1.
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Veiledning av forskerrekrutter
På ph.d.- nivå har søker vært hovedveileder for én kandidat som har disputert (september
2016). Han er dessuten hovedveileder for ytterligere en kandidat der en artikkel er akseptert
og en foreligger som manuskript.
Søker er biveileder for to kandidater, som også er godt i gang med artikkelskriving, og der én
har gjennomført midtveisevaluering (desember 2015).
Ytterligere 3 kandidater planlegges søkt inn til opptak i ph.d.- programmet.


Søker har også vært veileder for 5 særoppgaver for medisinerstudenter, hvorav 3 senere er
omarbeidet og blitt publisert som artikkel.


Kvalifikasjoner for kunnskaps- og forskningsformidling


Søker dokumenterer et omfattende antall vitenskapelige innlegg på kongresser og
konferanser. Han har deltatt på 26 internasjonale møter, hvorav 13 med egne vitenskapelige
bidrag. Han har deltatt på 30 nasjonale møter, hvorav 26 med egne vitenskapelige bidrag. Han
har 3 ganger fått pris for beste faglige foredrag innen urologi på Kirurgisk høstmøte (1999,
2005 og 2008).
Søker har skrevet flere populærmedisinske artikler (aviskronikker, artikler i medlemsblad) om
pasientbehandling, særlig innen nyre- og prostatakreft. Han er også flere ganger blitt
intervjuet av aviser og kringkasting omkring pasientbehandling innen urologifeltet.


Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon


Søker har ikke noen formell utdanning innen ledelse eller administrasjon. Imidlertid
dokumenterer han omfattende erfaring innen dette feltet. Han har hatt og har administrative
posisjoner og funksj oner med betydelig tyngde og omfang.


Innen sykehussystemet har han fra 2010 til dags dato vært avdelingssjef for Avdeling for
urologi på Haukeland Universitetssykehus. Han fungerte i 3 måneder som klinikkoverlege for
Kirurgisk klinikk. Han er også fast medlem i Beredskapsledelsen ved Kirurgisk klinikk.


Innen universitetssystemet var han konstituert visestyrer for undervisning ved Institutt for
kirurgiske fag januar-juni 2008, med ansvar for all løpende undervisning. Fra 2007 til 2012
var han faglig leder for seksjon for urologi, med ansvar for all planlegging av
urologiundervisningen ved Haukeland Universitetssykehus. Fra 2014 er han seksjonsleder for
Uro-nefro seksjonen på Klinisk Institutt 1 og sitter i instituttets ledergruppe.
Han har 2 ganger vært leder for bedømmelseskomiteer for ph.d.-kandidater.


På RHF-nivå var han sekretær for en regional arbeidsgruppe med mandat for å presentere en
regional strategi for kirurgisk forskning. Rapporten forelå i 2008. Han er videre leder for en
arbeidsgruppe for prostatakreftbehandling i Helse Vest, et arbeid som ennå pågår.


For Helsedirektoratet har han han vært faglig prosjektleder for utarbeidelse av Nasj onalt
handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
med nyrecellekreft; publisert i 2007. Han ble også oppnevnt som leder for arbeidsgruppe med
ansvar for jevnlig oppdatering av de samme nasjonale faglig retningslinjer for nyrekreft, en
posisjon han hadde frem til 2015.
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I tillegg til dette dokumenterer søkeren tunge administrative verv i fagmedisinske foreninger:
Styreleder i Norsk Urologisk Forening, sammenhengende fra 2010 til d.d.; bl.a. med
faglig ansvar for årlig høstmøte.
Styreleder fra 2010 til d.d. i Norsk Institutt for Urologi, en forskningsstiftelse innen
fagfeltet urologi.
Innen Den norske legeforening medlem av spesialitetskomiteen i urologi, først som
YLF-medlem 2002-2003, så ordinært styremedlem 2005. Medlem av arbeidsgruppe
for gjennomgang av spesialiststrukturen i kirurgi 2012.
Tillitsvalgt for Overlegeforeningen på Kirurgisk klinikk, HUS 2007-2009.


Vitenskapelige kvalifikasjoner


Forskningsområde
Som det framgår av innsendte publikasjoner, er søkers hovedinteresse når det gjelder
forskning alle aspekter ved diagnostikk og behandling av nyrekreft. Søkeren har opparbeidet
seg omfattende kunnskap om dette feltet, og har hatt tilgang på store pasientmaterialer, stort
sett populasjonsbasert, og dette har muliggjort forskning på internasjonalt nivå. Søker har
imidlertid også et betydelig antall publikasjoner om prostatakreft og fra andre deler av
urologien, spesielt godartet prostataforstørrelse og urotelial kreft.


Publikasjoner
På søkerens innsendte publikasjonsliste foreligger 32 originale vitenskapelige publikasjoner i
tidsskrifter med refereetjeneste, hvorav søkeren er førsteforfatter til 14 og sisteforfatter til 11.
Ytterligere 9 artikler var i en utarbeidelses- eller publiseringsprosess på søknadstidspunktet.
Utover det dokumenterer søkeren et stort antall faglige foredrag, oversiktsartikler, og
abstrakter.


Bedømmelse av søkerens valgte 15 viktigste vitenskapelige arbeider
(Artikkel 1) Beisland C, Talleraas 0, Bakke A, Norstein J. Multiple primary malignancies
in patients with renal cell carcinoma: a national population-based cohort study.
BJU Int 2006; 97: 698-702.
Ansøger er første-forfatter i dette arbejde, hvor man undersøger en patientgruppe med RCC
med flere primære maligne sygdomme i en national populations-kohorte. I en 7-års periode
var der i Norge registreret 1.425 patienter med RCC. Ud af denne kohorte var der i alt 257
patienter med flere primære maligne sygdomme. De øvrige primære tumorer blev klassificeret
som før synkront eller efterfølgende. Af de 425 patienter fandt man 16% havde 1, 1,6% havde
2 og 0,2% havde 3 og 0,07% havde 4 eller flere. 34,8% af tumorerne blev diagnosticeret før
18,7 synkront og 46,7 efterfølgende. Cancer-prostata, blære, lunge, bryst og rectumcancer
samt maligne melanomer og non-Hodgkins lymfom var de hyppigste andre maligne
sygdomme. På baggrund af denne kohorte konkluderede forfatterne, at patienter med RCC
synes at have en signifikant højere risiko for at udvikle en efterfølgende primær malign
sygdom. Forfatterne er opfordret til at indgå i overvejelser i opfølgning af patienter med RCC.
Undersøgelsen er en kohorte-studie med et stort antal patienter og de demografiske og
statistiske analyser er velunderbygget. Aktuelle studie fandt en højere grad af andre primære
maligne sygdomme end tidligere publiceret fraset et enkelt arbejde, hvor man fandt en højere
hyppighed på 26,9%. Man diskuterer fyldestgørende med fordele og ulemper ved en sådan
populationsbaseret studie.
KONKLUSION: Aktuelle studie er på level 2A og publiceret i et internationalt peer-
reviewed urologisk tidsskrift.
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(Artikkel 2) Beisland C, Hjelle KM,Reisæter LAR,Bostad L. Observation should be
considered as an alternative in management of renal masses in old and co-morbid
patients. Eur Urol 2009; 55: 1419-29.
Ansøger er førsteforfatter i dette studie, hvor man evaluerer out-come og tumor-progression i
ældre patienter med betydelig komorbiditet, hvor man observerer patienterne (active
surveillance). Studiet følger 63 konsekutive patienter med nyretumor i en periode fra 2002 til
2007. Gennemsnitsladeren for patienterne var 76,6 år. Forfatterne fandt en 5-års overall
survival og cancer-specific survival på henholdsvis 42,8% og 93,3%. For tumorer mindre end
4 cm var 5 år cancer-specifik survival 100%. 9 patienter modtog delay-nefrectomy som
radikal behandling, hvoraf ingen havde senere progression af sygdommen. Hos 18 patienter
havde man den histopatologiske diagnose af nyretumoren. Forfatterne konkluderer, at det er
acceptabelt at observere ældre og komorbide patienter med nyretumor, idet der er acceptable
resultater med hensyn til overall survival og cancer-specifik survival. Forfatterne understreger
vigtigheden at ved observation, at det specielt gælder tumorer mindre end 4 cm. Arbejdet har
taget udgangspunkt i en nyredatabase på et stort norsk universitetssygehus, hvor man har
gennemgået i alt 486 patienter, som var henvist til hospital eller set i ambulatorium på grund
af en nyretumor i perioden 2002-2007. Forfatterne har gennemgået denne kohorte, og herefter
fundet de 63 patienter. De demografiske data er nøje opstillet og præsenteret for læseren
ligesom de øvrige undersøgelser. De statistiske analyser er velbeskrevet og udført.
Det aktuelle retrospektive studie gennemgår litteraturen og den sparsomme erfaring er med
watch-full waiting eller active surveillance med hensyn til nyretumorer. Forfatteme
gennemgår på fornem vis fordele og ulemper ved et sådant studie. Undersøgelsen er på linje
med andre studier og demonstrerer, at "delay" intervention over et år efter diagnosen ikke
forværrer prognosen for senere metastatisk sygdom. Dette er en vigtig observation til disse
skrøbelige ældre patienter. Det skal dog understreges, at bias ved det aktuelle studie er at kun
28% af patienterne havde en histopatologisk evaluering og 17% af dem havde en godartet
tumor. Forfatterne burde have skrevet tumorspecifik survival i stedet for cancer-specifik
survival.


KONKLUSION: Aktuelle studie er godt designet og beskrevet. Det er publiceret i et
internationalt peer-reviewed urologisk tidsskrift med høj impact og er level 2A.


(Artikkel 3) Rogde AJ, Gudbrandsdottir G, Hjelle KM, Sand KE, Bostad L, Beisland C.
Ohesity is associated with an improved cancer-specific survival, but an increased
rate of postoperative complications after surgery for Renal Cell Carcinoma. Scand J
Urol Nephrol 2012; 46 (5): 348-357.
Ved aktuelle studie er ansøger sidste forfatter. Studiet inkluderer 397 patienter med BMI-
værdier med henblik på at se, om præoperativ BMI kan sige noget med hensyn til
postoperative komplikationer, cancer-specifik survival og overall-survival hos patienter
opereret for RCC. For hele materialet var den cancer-specifikke survival 94,7% for patienter
med forhøjet BMI og 74,8% for patienter med normalt BMI (P = 0.06).
Studiet viser, at fedme var en signifikant protektiv prognostisk faktor i en multivariant
analyse. Overvægtige patienter havde en signifikant lavere alder og en højere incidens af
diabetes mellitus, hypertension og at tumor var et tilfældigt fund. Forfatteren konkluderer, at i
dette studie er øget BMI var associeret med en bedre cancer-specifik overlevelse hos patienter
som gennemgik kurativ radikal behandling. Desuden fandt forfatterne en højere incidens af
postoperative komplikationer hos overvægtige patienter. Studiet udgår fra en database på et
norsk universitetshospital, hvor man har identificeret 413 patienter i databasen, som er
behandlet enten med nefron-sparende kirurgi eller radikal nefrektomi i perioden 1997-2010.
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De demografiske data og statistiske beregninger er nøje beskrevet. De postoperative
komplikationer er beskrevet i arbejdet inkl, statistiske analyser.
Forfatterne har med dette studie påpeget en vigtig information med henblik på, at cancer-
specifik survival er bedre ved overvægtige patienter end ikke overvægtige patienter, som
opereres for RCC.
Diskussionen er informativ og bred. Forfatterne understreger, at total incidensen af
postoperative komplikationer hos overvægtige ikke er kirurgisk relateret, hvilket også er en
vigtig information.


KONKLUSION: Studiet er godt designet og vigtigt. Det er publiceret i et peer-reviewed
internationalt urologisk tidsskrift med level 2.


(Artikkel 4) Sand KE, Rogde AJ, Gudbrandsdottir G, Hjelle K, Bostad L, Beisland C.
Incidentally detected Renal Cell Carcinomas are highly associated with comorbidity
and mortality unrelated to RCC. Scand J Urol; 2013: 47(6): 462-71.
Ansøger er sidste forfatter på dette arbejde, hvor formålet er at undersøge de underliggende
årsager for symptomatisk RCC og tilfældig diagnose af RCC. Man vil gerne finde evt. forskel
i cancer-specitik survival og overall-survival med hensyn til at finde årsager for, at man finder
tumor. Fra en stor nyredatabase på et universitetssygehus gennemgik man retrospektiv 413
patienter som blev opereret for renalcelle-cancer. Den gruppe blev inddelt i to, nemlig med
generelle og klassiske symptomer. De tilfældigt opdagede tumorer blev inddelt i "ægte"
tilfældigt opdaget eller ikke relateret. Tilfældigt opdagede tumorer var mindre og havde et
lavere stadie og grad end symptomatisk RCC. Dette gav sig også udtryk i en lavere cancer-
specifik survival for denne gruppe.
Forfatterne fandt et signifikant højere niveau, at komorbiditet i gruppen med tilfældigt renalt-
celle karcinom.
Forfatterne konkluderer, at tilfældig RCC blev fundet ved undersøgelser for andre medicinske
tilstande og overall-survival i denne gruppe af patienter var lavere end forventet. Aktuelle
studie er velbeskrevet, og de statistiske analyser er omfattende og nøje udført. De
demografiske data er fint præsenteret med statistiske beregninger. Diskussionen er informativ
og bred med relevant litteratur. Det fastslås at diagnosen af tilfældigt opdaget RCC stadig
øges som et resultat af øget røntgenundersøgelse for andre medicinske tilstande. Med
baggrund i studiet konkluderer forfatteme også, at der er en risiko for overbehandling af
tilfældigt opdaget RCC, hvilket kan medføre socio-økonomiske stigende omkostninger og
ikke forbedring af overall-survival.


KONKLUSION: Studiet er publiceret i et intemationalt peer-reviewed urologisk tidsskrift,
level 2 studie.


(Artikkel 5) Beisland C, Beisland E, Hjelle KM, Bostad L, Hjermstad MJ, Aarstad AK,
Aarstad HJ. HRQ0Lin long time survivors after renal cancer treatment. Scandinavian Journal
of Urology 2014; 48(1): 52-64.
Ansøger er førsteforfatter på dette arbejde omhandlende livskvalitet hos langtidsoverlevere
efter behandling for renalcelle-karcinom.
Fra en RCC database på et norsk universitetssygehus i perioden 1997-2010 inkluderedes 413
patienter. Efter eksklusion blev der invitationer ud til 260 patienter med henblik på at udfylde
et spørgeskema omkring livskvalitet efter operation. Svarprocenten var 71%. Der blev
ligeledes sendt spørgeskema ud til andre cancer-grupper (ØNH-patienter og en kohorte af
baggrundsbefolkningen i Norge). Forfatteme fandt en forringet livskvalitet hos disse patienter
som havde gennemgået et flankesnit eller var opereret åbent trans-abdominalt sammenlignet
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med en kohorte af norske borgere. Desuden fandt man, at de patienter der var laparoskopisk
opereret for renalcelle-cancer havde et livskvalitet niveau på niveau med den generelle
befolkning. Forfatterne konkluderer, at resultaterne hos nyre-cancer patienter og specielt hos
dem som var blevet behandlet med et flankesnit havde nedsat livskvalitet sammenlignet med
den alm. Befolkningsgruppe. Studiet er velbeskrevet og indeholder validerede spørgeskemaer.
Antallet af patienter som indgår i undersøgelsen er af en rimelig størrelse, og sammenlignet
med de øvrige kirurgiske patienter overfor en tilfældig gruppe af borgere i Norge. Forfatterne
beskriver omhyggeligt målene i livskvalitetsskemaerne samt de statistiske og etiske
problemstillinger. De demografiske data og statistiske beregninger er omfattende og nøje og
godt beskrevet i arbej det. Diskussionen er bred og indeholder fordele og ulemper ved åben
kirurgi overfor minimal invasiv procedure (laparoskopisk indgreb). Forfatterne kan tillade sig
på baggrund af dette studie at konkludere, at patienter som bliver opereret med et flankesnit
har nedsat livskvalitet sammenlignet med den generelle befolkning, og at patienter som har
gennemgået minimal invasivt indgreb ikke har dårligere livskvalitet end den almene
befolkning.


KONKLUSION: Arbej det er publiceret i et internationalt peer-reviewed urologisk tidsskrift
med medium impact, level 2.


(Artikkel 6) Beisland C, Gudbrandsdottir G, Reisæter LAR, Bostad L, Wentzel-Larsen T,
Hjelle KM. Contemporary external validation of the Leibovich model for prediction of
progression after radical surgery for clear cell renal cell carcinoma. Scand J Urol 2015; 49(3):
205-10.
Ansøgeren er førsteforfatter på dette valideringsarbejde omhandlende Leibovich-modellen
med henblik på at vurdere progressionen efter radikal kirurgi for RCCC.
Forfatterne inkluderede 386 konsekutive patienter mellem januar 1997 og maj 2013 behandlet
med enten partiel eller radikal nefrektomi. Alle patienter havde en score mellem 0 og 11 og
var desuden inddelt i en lav, intermediær eller højrisiko gruppe ligesom det originale arbejde
fra 2003. Forfatterne fandt, at Leibovich-modellen kunne bruges til at finde risikogrupperne,
men for intermediære højrisiko grupperne fandt man at modellen ikke var helt optimal.
Forfatterne anfører, at modellem kan blive brugt som et stratificeringsværktøj i opfølgningen
af patienter efter radikal behandling for RCC. Man har brugt en database som indeholder
konsekutive patienter fra januar 1997 til maj 2013 indeholdende 386 patienter behandlet for
renal-celle cancer. Studiet er veldesignet, og man har nøje beskrevet de kliniske operative,
histopatologiske parametre samt gjort rede for de statistiske metoder, der er anvendt i studiet.
Figurer og tabeller er læsevenlige. De statistiske bearbejdelser er grundige og nøje beskrevet i
arbejdet. Diskussionen er bred og informativ og man understreger vigtigheden af at lave en
ekstern validering af en allerede implementeret model, som er mere end 10 år gammel.
Forfatterne gennemgår andre valideringsstudiet og påpeger fordele og ulemper ved validering.
Aktuelle studie understreger vigtigheden af validering af en prognostisk model med
risikogrupper og har to vigtige aspekter nemlig forskelsbehandling eller separation og
kalibrering. Deres undersøgelse viser, at Leibovich score modellen kan kende forskel mellem
de tre risikogrupper og konkluderer derved, at Leibovich modellen er robust og valid.


KONKLUSION: Retrospektivt valideringsarbejde publiceret i et internationalt peer-reviewed
engelsk tidsskrift, Level 2.


(Artikkel 7) Beisland E, Aarstad HJ, Aarstad AKH, Hjelle K, Bakke A, Bostad L, Beisland
C. Development of a disease-specific Health Related Quality of Life (HRQ0L)
questionnaire intended to be used in conjunction with the European Organization
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for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of life Questionnaire (QLQ)
in Renal Cell Carcinoma patients. Acta Oncologica 2016; 55 (3): 349-56.
Forfatterne har utviklet et spørreskjema på 13 spm. for å kartlegge pasientopplevelse i
forbindelse med behandling for nyrekreft, basert på litteraturstudier og innspill fra
helsepersonell. Dette spørreskjemaet er evaluert på 309 pasienter i Hordaland som hadde blitt
nefrectomert pga. nyrekreft fra 1997 til 2010. Man kunne registrere bedre livskvalitet etter
laparoskopisk nyreoperasjon for kreft enn ved operasjon med flankesnitt. Når svarene ble
analysert (faktoranalyse), kunne spørsmålene ordnes i 5 grupper med sammenfallende
svarmønster. På denne bakgrunn kunne antallet spm. reduseres til 10, altemativt til 6, som er
et mer pasientvennlig og lettere håndterbart antall. Utviklingen og den foreløpige
evalueringen av dette spørreskjemaet er et pionerarbeid, og det foreligger nå tilgjengelig for
bruk av andre forskere. Spørreskjemaet kan fl eks. benyttes ved evaluering av alternative
behandlingsmetoder for nyrekreft, slik som percutan tumorablasjon (cryo, HIFU,
radiofrequency).


(Artikkel 8) Ljungberg B, Hedin 0, Lundstam S,Warnolf A, Forsberg AM, Hjelle KM, Stief
CG, Borlinghaus C, Beisland C, Staehler M. Nephron sparing surgery associated
with better survival than radical nephrectomy in patients treated for unforeseen
benign renal tumors. Urology 2016; 93: 117-21.
Forfatteme tar utgangspunkt i et intemasjonalt materiale fra 5 europeiske sentre der det forelå
godartet histologi etter kirurgi for antatt nyrekreft. De finner en signifikant forlenget
overlevelse for pasienter der det ble gjort partiell reseksjon i forhold til der det ble gjort full
nefrectomi. Men samtidig hadde de sistnevnte pasientene både mer comorbiditet og var eldre.
Det blir konkludert med at nefron-sparende kirurrg bør benyttes som foretrukne metode, så
sant det er mulig. Dette er en nyttig bekreftelse på at nyrereseksjon på de aktuelle 5
bidragende sykehus, som allerede var en etablert metode, er en god og sikker kirurgisk
behandling. Artikkelen er skjemmet av at man i sammendraget ved angivelse av HR for OS
(hazard ratio for overall survival) i stedet har oppgitt tallet for P-verdien (som var 0,042).


(Artikkel 9) Eikrem Ø, Beisland C, Hjelle K, Flatberg A, Scherer A, Landolt L, Skogstrand
T, Leh S, Beisvag V, Marti HP. Transcriptome Sequencing (RNAseq) enables
Utilization of Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Biopsies with Clear Cell Renal
Cell Carcinoma for Exploration of Disease Biology and Biomarker Development.
PLOSONE2016; 11(2): e0149743.
Dette er en stor metodologisk laboratoriestudie som konkluderer med at molekylære analyser
var mulig på formalin-fiksert nyrebiopsivev. Søkeren er oppført som en av de tre forfatteme
som sto bak konsept og gjennomføring av studien.


(Artikkel 10) Beisland C, Gudbrandsdottir G, Reisæter LAR, Bostad L, Hjelle KM. A
prospective risk-stratified follow-up programme for radically treated Renal Cell
Carcinoma patients: Evaluation after eight years of clinical use.World J Urol 2016;
34: 1087-99.
Forfatteme beskriver et risikostratifisert opfølgingsprogram for nyrekreft, som ble etablert på
Haukeland sykehus i 2007, basert på intemasjonale risikostratifiseringssystemer for nyrekreft
og kostnadseffektiv ressursbruk. Både allmennpraktiker og urologisk sykehusavdeling var
involvert i oppfølgingen. De viktgste dataene her er compliance til oppfølgingsprogrammet,
raten av tumor-tilbakefall, sted for residiv-tumor og behandling av disse. Det blir konkludert
med at dette strukturerte oppfølgingsprogrammet har redusert antallet oppfølgings-
konsultasjoner på urologi-avdelingen, uten at evnen til å detektere behandlingskrevende
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residiv var blitt redusert. Artikkelen er innholdsrik og lærerik og representerer en praktisk
nyttig referanse for andre avdelinger som behandler nyrekreft.


(Artikkel 11) HjelleKM,Johannesen TB, Beisland C.Postoperative 30-day mortality rates for
kidney cancer are dependent on hospital surgical volume: Results from a Norwegian
population-based study. Eur Urol Focus2016; Resubmitted after revision 30.08.2016.
Helsedirektoratet anbefalte i 2015 at 20 inngrep per år skulle være minimumvolum for
avdelinger som skulle foreta nyrecancerkirurgi. Basert på kreftregisterdata har forfatterne
gjennomført en studie på 3273 pasienter og funnet at mortalitet (30 dager) var signifikant
høyere på lavvolum-avdelinger (med < 20 operasjoner per år) enn på avdelinger med større
antall årlige operasjoner, noe som gir vitenskapelig belegg for helsedirektoratets anbefalinger.
Videre fant forfatterne at bare 5 av 29 dødsfall skyldtes kirurgiske prosedyrefeil under selve
operasjonen (tarmskade eller blødning), mens de resterende skyldtes postoperative forhold
slik som akutt hjertedød, infeksjon, lungeemboli osv, dvs, at et sykehus" kompetanse til å
håndtere alvorlige hendelser i etterforløpet etter en nyreoperasjon har stor betydningen.
Artikkelen er relevant både faglig og politisk.


(Artikkel 12) NygårdY, HaukaasSA, Halvorsen OJ, GravdalK, Frugård J, Akslen LA,
Beisland C. A Positive Real-Time Elastography is an independent marker for detection of
High-risk Prostate cancers in the primary biopsy setting. BJU Int 2014; 113(5b): E90-7.doi:
10.1111/bju.12401
Forfatterne evaluerer såkalt elastografi, dvs, at en standard ultralydsonde er forsynt med en
elastografimodul som gir et sann-tid bilde av egenskaper ved prostatavevet som er assosiert
med cancer. Det viktigste resultatet av studien var at elastografi-styrte biopsier (med opptil 5
sylindre) brukt alene detekterte 33 av 64 cancere, mens tradisojnelle kartleggingsbiopiser
oppdaget 61 av 64. Elastografi kan derfor ikke erstatte tradisjonelle kartleggingsbiopsier, men
kan ha en begrenset rolle som et supplement. Pasientrekruttering startet I 2011, omtrent
samtidig som diffusjonsvektet MRI ble introdusert, og den sistnevnte metoden vil nok
framtiden bli foretrukket på denne indikasjonen, selv om den er mer kostbar. Dette arbeidet
representerer en vitenskapelig og metodologisk godt gjennomført studie.


(Artikkel 13) Reisæter LA,Biermann M, Andersen E, Nygaard Y, Beisland C, Akslen LA,
Halvorsen OJ, Filtterer J, Roervik J.1.5-Tmultiparametric MRIusing PI-RADS, a zone by
zone analysis to localize the index-tumor of prostate cancer in patients undergoing
prostatectomy. ActaRadio12015; 56: 500-11.
Denne studien undersøker om det er forskjell mellom preoperative MR-funn og histopatologi
i fjernet prostata (fasit) når det gjelder å identifiser index-tumor (antatt mest signifikante
tumor). Forfatterne konkluderte med at MR hadde «moderat» diagnostisk nøyaktighet.
Prostata ble i studien oppdelt i hele 27 regioner, noe som reduserer muligheten for å få et høyt
statistisk mål for samsvar. Videre ble det registrert betydelige forskjeller mellom forskjellige
radiologers tolkning av MR-bildene. Artikkelen representerer en mønstergyldig rapportering
av store mengder data, og kan brukes til å evaluere resultatene av MR-diagnostikk både over
tid og mellom institusjoner.


(Artikkel 14) Møller MH, Kristiansen IS, Beisland C, Rørvik J, Støvring H.Trends in stage
specific incidence of prostate cancer in Norway,1980-2010:A population-based study. BJU
International 2015; Acceptedfor publication 24.10.2015.doi:
Data fra kreftregisteret blir brukt til å kvantifisere og illustrere velkjente trender når det
gjelder prostatacancerdiagnostikk i Norge over de siste tiårenee. Dataene er analysert i forhold
til 3 aldersgrupper og tre diagnostiske perioder; 1980 -90 som er før introduksjonen av PSA,
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og de to etterfølgende tiårene som representerer økende bruk av PSA. Forfatterne påviser en
økende insidens, og også en forskyvning mot diagnostikk av sykdommen i tidligere stadier.


(Artikkel 15) Almås B, Flalvorsen 0J, Ulvik Ø, Gjengstø P, Beisland C. Grading of
urothelial Carcinoma of the upper urinary tract (UTUC) according to the WHO/ISUP
classification from 2004 is a valuable tool when considering whether a patient is suitable for
endoscopic treatment. Scand J Uro12016;50: 298-304.
Ansøgeren er sidste forfatter. Formålet med studie var at analysere overlevelse, recidiv og
nyrebevarelse efter endoskopisk behandling af urotelial-cancer fra et norsk
universitetshospital hospital sammenlignet med litteraturen. 43 patienter blev behandlet
endoskopisk med kurativt sigte for urotelial karcinom i øvre urinveje. 28 patienter var
kandidater for nephro-ureterorektorni (CNU) og 15 var ikke kandidater for nefro-
ureterotektomi (NCNU). I gruppen med CNU fandt forfatterne en højere overall og
sygdomsspecifik survival og en højere 5 års recidiv-fri survival sammenlignet med NCNU
gruppen. 5 års nyre bevarelse rate var 51 % i CNU gruppen. Forfatterne konkluderede, at
endoskopisk behandling af high grade tumor har dårligere resultater og må kun tilbydes
patienter, hvor nefro-ureterorektomi er kontraindiceret. Artiklen er nuanceret og informativ.
Den er velskrevet, og resultaterne er sammenlignet med internationale resultater.
Lille fejl i forfatterrækkefølgen mht pub med.
KONKLUSION: Arbejdet er velbeskrevet. Det er publiceret i et urologisk tidsskrift, level 2.


Samlet vurdering og konklusjon


Komiteen bedømmer at Christian Beisland utvilsomt oppfyller kravene for
professorkompetanse innen pedagogiske kvalifikasjoner, kunnskaps- og forskningsformidling
og administrasjon/ledelse. Han oppfyller på søknadstidspunktet også kravet indenfor
forskMngsvejledning, og ansøger vil gennem den ansøgte stilling få mulighed for ytterligere å
opparbeide erfaring og kompetanse på dette felt. Videre konkluderer komiteen med at søkers
fremlagte vitenskapelige arbeider både i kvalitet og kvantitet utvilsomt oppfyller universitetet
i Bergens krav til vitenskapelige kvalifikasjoner for professorkompetanse.


Komiteen konkluderer enstemmig med at førsteamanuensis Christian Beisland har
tilstrekkelige kvalifikasjoner for professorkompetanse i fagområdet medisin (urologi).
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Professor Lars Magne Eri, Universitetet i Oslo, underskrift og datO


Bergen, 26. januar 2017


Professor Olav Haugen, Universitetet i Bergen, underskrift og dato


Professor L nd an e Universitet, Odense, underskrift og dato
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From: Beisland, Christian <christian.beisland@helse-bergen.no> 


Sent: 1. februar 2017 12:28 


To: Gerd Johannessen 


Subject: ingen kommentarer til sakkyndig komites vurdering av professorkompetanse 


 


Jeg har lest gjennom, og jeg har ingen merknader til sakkyndig komites vurdering av undertegnedes  


professorkompetanse datert 26.01.2017. 


 


Jeg takker komiteen for en grundig og positiv  vurdering av min søknad 


 


Vennleg helsing   


  


Christian Beisland  


1. aman 
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Sakkyndig komité
Professor Lars Magne Eri (leder)
Professor Olav Haugen 
Professor Lars Lund


Oversendelse av søknad om personlig opprykk til professor etter 
kompetanse - søknadsrunde 2016 – Christian Beisland
Førsteamanuenser som har fast stilling ved statlige universiteter kan søke om
opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring jf. Forskrift om ansettelse
og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Fakultetsstyret har i samsvar med anbefaling fra Klinisk institutt 1 oppnevnt følgende 
sakkyndige komité for å vurdere førsteamanuensis Christian Beisland sine kvalifikasjoner 
for professorkompetanse i fagområdet medisin (urologi):


Professor Lars Magne Eri, Universitetet i Oslo (leder)
Professor Olav Haugen, Universitetet i Bergen
Professor Lars Lund, Odense Universitetshospital


Vi ber herved om at komiteen gjør en vurdering av søkerens kompetanse. Når
komiteen gir en kompetanseerklæring, skal den oppgi i hvilket fagområde og
eventuelt i hvilken spesialitet søkeren kan sies å ha professorkompetanse.
Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom.


For å rasjonalisere arbeidet til komiteen og øke presisjonsnivået har fakultetet innført
evalueringsskjemaet for ”Bedømmelse av vitenskapelige stillinger ved Det 
medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen”, som inneholder en del sentrale 
elementer som skal vektlegges ved vurderingen. Skjemaet skal fylles ut og benyttes som 
vedlegg til vurderingen.


Vedlegg:
Evalueringsskjema
Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse
Rutiner for bedømmelse ved tilsetting i vitenskapelige stillinger
Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative
  lederstillinger
Kontaktinformasjon
Honorarskjema
Søknad med vedlegg og vitenskapelig arbeid


Deres ref Vår ref Dato


2013/10596-RAKA 01.12.2016



mailto:postmottak@uib.no

http://www.uib.no/
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Fakultetet vil spesielt gjøre oppmerksom på at samtlige retningslinjer/reglement skal
benyttes og bli tatt hensyn til ved vurderingen av søkeren.


Fakultetet ber om at vurdering foreligger så snart som mulig og senest innen 3
måneder og at vurderingen blir sendt fakultetsadministrasjonen direkte.


Det medisinsk-odontologiske fakultet takker for at du tar på deg dette oppdraget.
Eksterne komitémedlemmer vil bli honorert etter gjeldende satser så snart
komitéarbeidet er avsluttet.


Leder av komiteen sender vurderingen i sin helhet til Det medisinsk-odontologiske
fakultet med signatur over sitt navn. Komiteens øvrige medlemmer sender siste side
av vurderingen hvor de har signert over sitt navn.


Vennlig hilsen


Nina Langeland
dekan Gerd Johannessen


seksjonssjef personal


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.


Kopi
Kandidat
Klinisk institutt 1







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


OVERSENDELSE AV SØKNAD OM


PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE VED UiB


Jfr forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


S knadsfrist:S knad må være mottatt å fakultetet 15. se tember


Opplysninger om søker (fylles ut av søker selv):


Søkers etternavn: Fornavn:


(,' SrJfT.11.1
Søkers stilling:


."1 ( / r
Søkers høyeste utdanning/grad/institusjon:


Fødselsdato:


Søkers spesialitet m. h. t. fordypning:


Ja Nei


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


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


.,•• • •••


Ja Nei


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


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


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


Oppgi søknadsfrist(er):


Fyllesut av instituttet:


Institutt:


Kontakti asjon ved instituttet: Kontaktperson, postadresse, tlf nr og e-postadresse:


tc..)


Søkers fagområde ifIg tilsetting:


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


Skjema oppdatert november 2011







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


ERKLÆRING FRA BEDØMMELSESKOMITEEN


Sett kryss her


Komiteen avgir enstemmig kompetanse-erklæring


Søker bedømt kompetent for opprykk


Annet utfall av bedørnmingen —


Søker er ikke er erklært kompetent for opprykk


Sted og dato


Underskrift


Vedlegg til søknadsskjemaet:


søknad


cv


publikasjonsfiste og publikasjoner, jfr retningslinjene:


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


Skjema oppdatert november 2011







Til
Det medisinskodontologiske fakultet
Universitetet i Bergen


Hop, 14/9 —2016


Søknad om ersonli o r kk til rofessor.


Jeg viser til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger og
søker med dette om opprykk til professor.


Jeg har vært førsteamanuensis I (50%) siden 2008, men har de siste årene hatt 60 %
permisjon mens jeg er avdelingssjef på Urologisk avdeling, Haukeland
universitetssykehus. Det har tidligere blitt avklart med administrasjonssjef Jorunn
Skei på klinisk institutt 1, undertegnede er søknadsberettiget.


Undertegnede er vitenskapelig bedømt to ganger. Første gang av komite i januar
2008. Den gang ble det konkludert med at undertegnede hadde vitenskapelig
produksjon tilsvarende 2 doktorgrader (se vedlegg Al).


Videre ble undertegnede bedømt i 2013. Jeg ble ikke vurdert som
professorkompetent på det tidspunkt. Komiteen skriver imidlertid at når de på det
tidspunkt innleverte arbeider var publisert og en kandidat var før frem til disputas,så
ville den komiteen anse undertegnede som professorkompetent (se vedlegg A2).


Undertegnede har gjennomført pedagogisk grunnutdanning for universitetsansatte
(se vedlegg 2A).


I henhold til nasjonale normer for professorkompetanse mener jeg at jeg er
professorkompetent, og søker derfor personlig opprykk. Dokumentasjon følger
vedlagt.


Med7vennlig


'Christian Beisland
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Sak nr.: 2017/1408 
 


 Møte:  08.02.2017 
 


 
 
Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til fakultetsstyre og instituttråd 
– organisering av valg 


 
I 2017 utløper valgperioden for sittende fakultetsstyre og instituttrådene, og det må holdes 
nyvalg. 
  
Fakultetets valgstyre – oppnevning av representanter fra gruppe A, B, C 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 2017-2021 (4 år) 
Gr C – teknisk/administrative 1 (og 1 vara) - oppnevnt for perioden 2017-2021 (4 år) 
Gr B – midlertidig vitenskapelige 1 (og 1 vara) - oppnevnes for perioden 2017-2018 (1 år) 
Gr D - studentene 1 (og 1 vara) - oppnevnes for perioden 2017-2018 (1 år) 
 
Fakultetsdirektøren har følgende forslag til representanter for gruppe A, B, C og D 
(representantene fra gruppe D etter forslag fra Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg): 
 
Gruppe A 
• Professor Per Bakke, Klinisk institutt 2, foreslås som leder (nyoppnevning)  
Vara: Professor Rolf Reed, Institutt for biomedisin (gjenoppnevning til 1.8.2017, inntil ny 
instituttleder ved IBM er tilsatt) 


• Professor Anne Nordrehaug Åstrøm, Institutt for klinisk odontologi (gjenoppnevning) 
  Vara: Professor Guri Rørtveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nyoppnevning) 
 
Gruppe C 
• Rådgiver Marianne Heldal Stien, Det medisinsk-odontologiske fakultet (nyoppnevning) 
  Vara: Avdelingsingeniør Anita Bugge Koldingsnes, Institutt for biomedisin (gjenoppnevning) 
 
Gruppe B 
• Stipendiat, Sunniva Todnem Sakkestad, Klinisk institutt 2 (nyoppnevning) 
  Vara: Stipendiat Dag Harald Skutlaberg, Klinisk institutt 2 (nyoppnevning) 
 
Gruppe D 
• Student Kathrine Nyhus (nyoppnevning) 
  Vara: Student Thea Skadsem Hansen (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 A, B og C i samarbeid med fakultetets valgsekretariat og Kollegiesekretariatet 
i perioden 08.05.-11.05.2017. 


Valg av representanter til gruppe A, B og C i fakultetsstyret skjer i perioden 15.05.-
22.05.2017. 


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 A, B, C 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 


25.01.2017 / GJB 


Vedlegg: Valgreglement for Universitetet i Bergen 
Plan for gjennomføring av valg i gruppe A, B og C  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.  







7 
 


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%  
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- 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.  







14 
 


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 A, B og C) til instituttråd for 
perioden 01.08.2017 – 31.07.2021   


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


IKO) 
14.03.2017 MOF Frist for informasjon fra MOF til instituttene om gjennomføring av valg av 


representanter fra gruppe A, B og C til instituttråd 
17.03.2017 MOF Frist for manntallslister fra MOF som sendes til instituttene for kontroll (listene 


er basert på MOF’s tilsattlister per 01.03.2017) 
31.03.2017 Institutt Frist for kunngjøring valg av gruppe A, B og C (og informasjon om valgstyret) 
03.04.2017 Institutt Frist for kvalitetssikring av manntallslister  
07.04.2017 Institutt Frist for kunngjøring av manntall gruppe A, B og C 
25.04.2017 Institutt Frist for kandidatforslag for gruppe A, B og C 
26.04.2017 Institutt Møte i valgstyret for godkjenning av kandidatforslag 
02.05.2017 Institutt Frist for presentasjon av kandidater fra gruppe A, B og C til instituttråd (f.eks. 


på nettsider/internavis) 
04.05.2017  Frist for klage manntall gruppe A, B og C  
08.-11.05.17  Periode for valg av representanter (gruppe A, B og C) til instituttråd 
12.05.2017 Institutt Møte i valgstyret / Frist for kunngjøring av valgresultat 
23.05.2017  Frist for klage på valg av representanter fra gruppe A, B og C til instituttråd 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
17.01.2017 / Gjert Bakkevold  


 


 







 


Forslag til tidsplan for valg av representanter (gruppe A, B og C) til fakultetsstyre for 
perioden 01.08.2017 – 31.07.2021   


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Dato/frist Ansvar Valg av representanter gruppe B til fakultetsstyret ved MOF 
11.04.2017 MOF Frist for kunngjøring valg av gruppe A, B og C (og informasjon om valgstyret) 
04.05.2017 MOF Frist for kandidatforslag for gruppe A, B og C 
05.05.2017 MOF Møte kl. 13.00 i valgstyret for godkjenning av kandidatforslag 
12.05.2017 MOF Frist for presentasjon av kandidater fra gruppe A, B og C til fakultetsstyret (på 


nettsider) 
15.-22.05.17  Periode for valg av representanter (gruppe A, B og C) til fakultetsstyret 
23.05.2017 MOF Møte kl. 09.00 i valgstyret / Frist for kunngjøring av valgresultat 
06.06.2017  Frist for klage på valg av representanter fra gruppe A, B og C til fakultetsstyret 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
17.01.2016 / Gjert Bakkevold  
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