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Tilsettingsråd MED til fakultetsstyremøte 29. november 2017 
 
Sak 170/17  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 4 år i ernæring ved Klinisk institutt 1 
 
2017/8585 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 171/17  
Endring av stillingsandel fra 100 % til 50 % for postdoktor ved Klinisk institutt 2 
 
2017/9920 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 172/17 
Forlengelse av tilsettingsperiode for stipendiat (100 %) ved Institutt for klinisk 
odontologi 
 
2014/9163 
 
Møte i tilsettingsrådet 16.10.2017 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 174/17 
Søknad om permisjon (100 %) fra stilling som universitetslektor (20 %) ved Klinisk 
institutt 2  
 
2017/12670 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 175/17  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/3295 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 







Sak 177/17   
Tilsetting uten utlysning – professor II (20 % bistilling) i 4 år og 8 måneder ved Klinisk 
institutt 1 
 
2013/2742 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 178/17   
Tilsetting – stipendiat (100 %) i legevaktmedisin i 4 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2017/9188 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 







Utlysningssaker på dekanfullmakt til fakultetsstyremøte 29. 
november 2017 


Sak 40/17  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin 
 
2017/12585 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut stilling som postdoktor 
(100 %). Stillingen er for en periode på tre (3) år, med mulighet til å forlenge perioden 
med inntil 4 år dersom et forskningsopphold i utlandet skal inngå i perioden. Stillingen 
er knyttet til prosjektet ”Physiological roles of Exchange factors directly activated by 
cAMP (Epac)”, og er finansiert av UiB. 
 


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


 
Sak 41/17   
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, SFF Centre for Intervention Sciences and Maternal Child Health 
(CISMAC) 
 
2017/12608 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut stilling som postdoktor 
(100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 
internasjonal helse, SFF Centre for Intervention Sciences in Maternal and Child 
Health (CISMAC) fra 29.12.2017. Stillingen er med mulighet til å forlenge perioden 
inntil 4 år dersom et forskningsopphold i utlandet skal inngå i perioden. Inntil 25 % av 
stillingen vil være pliktarbeid. 


 
2. Stillingen er finansiert av UiB og vil i hovedsak være knyttet til to CISMAC-studier: 


“Vitamin B12 Supplementation During Pregnancy on Cognitive Development (Nepal), 
og “The effect of Vitamin B12 supplementation on growth and Neurodevelopment in 
Nepali Children after one and two years - extended follow ups” (Nepal).  
 


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


 
Sak 42/17   
Utlysning - professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (urologi) i 4 år ved 
Klinisk institutt 1 
 
2017/13012 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut to åremålsstillinger 
som professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (urologi) i fire (4) år ved 
Klinisk institutt 1. Bistillingene er kombinert med fast stilling (minst 50 %) som lege 
ved Avdeling for urologi, Haukeland universitetssykehus.  
 







2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 


 
 
Sak 43/17  
Utlysning - professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (pedodonti) ved Institutt 
for klinisk odontologi 
 
2017/13313 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (pedodonti) ved Institutt for klinisk 
odontologi. 
 


2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 


 
 
Sak 44/17   
Utlysning - professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling, vikariat) i medisin 
(hematologi) ved Klinisk institutt 2 
 
2017/13540 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut et vikariat som 
professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (hematologi) ved Klinisk 
institutt 2 fra 1. april 2018 - 1. november 2018. 
 


2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 


 
 
Sak 45/17   
Utlysning - førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i klinisk ernæring ved 
Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Haukeland universitetssykehus 
 
2016/3904 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en åremålsstilling som 
førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i klinisk ernæring i fire (4) år ved 
Klinisk institutt 1. Bistillingen er kombinert med fast stilling som lege ved Avdeling for 
klinisk ernæring, Haukeland universitetssykehus. 
 


2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 


 


 







Instituttvis oversikt over disputaser og opptak i doktorgradsprogrammet per 13.10.17.


Institutt Antall opptak Antall disputaser
K1 43 13
K2 28 18
IGS 24 20
IBM 6 11
IKO 6 6
Totalt 107 68
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Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2017 - pr. 16.11.2017
Nr. Etternavn Fornavn Institu Hovedveileder Medveiledere


1 Alako Samrawit Hailu IGS Bernt Lindtjørn Kjell Arne Johansson, Ayalew Astatike
2 Alemayehu Sewhareg Belay IGS Sven G. Hinderaker Maria Emmelin, Ayelew A. Tefera
3 Almås Bjarte K1 Christian Beisland Ole Johan Halvorsen
4 Amare Hiwot Hailu IGS Bernt Lindtjørn Teferi Abegaz
5 Aslaksen Sigrid K2 Eystein S. Husebye Eirik Bratland, Bergithe Oftedal
6 Bakken Ninnie Helen K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Karen Rosendahl, Mathieu Roelants
7 Bentsen Pål Tore K2 Bjørn Tore Gjertsen Sonia Gavasso, Yngvar Fløisand
8 Birkenes Thomas K1 Håvard Vistnes Eirik Johan Solheim, Ove Nord Furnes
9 Bjerkvig Christopher KalhagenK1 Torunn Oveland Apelseth Tor Hervig, Anne Berit Guttormsen


10 Bjånes Tormod Karlsen K2 Bettina Riedel Jan Schjøtt, Emmet Mc Cormack
11 Bratteberg Magnus IKO Asgeir Bårdsen Kristin Klock, Dorina Thelen
12 Bringeland Gerd Haga K1 Christian A. Vedeler Sonia Gavasso, Kjell-Morten Myhr
13 Bruserud Ingvild Særvold K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Karen Rosendahl, Mathieu Roelants
14 Buchvold Hogne Vikanes IGS Bjørn Bjorvatn Ståle Pallesen, Siri Waage
15 Budal Elisabeth Berge K1 Karin Collett Jørg Kessler
16 Bukve Tone IGS Sverre Sandberg Anne Vegard Stavelin
17 Chalabianloo Fatemeh IGS Jørgen Bramness Gudrun Høiseth, Kjell Arne Johansson
18 Chaudry Beenish Adeel K1 Ulrike Waje-Andreassen Annette Fromm, Halvor Næss
19 Choi Man Hung K1 Anders Molven Randi Hovland
20 Dale Jon Espen K2 Olav Dahl Piero Fossati, Tasuya Ohno, Tadashi Kamada
21 Dale Hanne Fjeldheim K1 Gulen A. Lied Dag A.L. Hoff, Jan Gunnar Hatlebakk, Trygve Hausken
22 Dhingra Usha IGS Vitoria Nankabirwa Halvor Sommerfelt, David Murdoch, Sunil Sazawal
23 Dongre Harsh K1 Daniela Costea Line Bjørge, Anne Chr. Johannessen
24 Elsaid Hassan Osman K1 Hans Peter Marti Janka Babickova
25 Engerud Hilde Renate K2 Camilla Krakstad Jone Trovik
26 Eskerud Ingeborg K2 Mai Tone Lønnebakken Eva Gerdts
27 Fasmer Kristine Eldevik K1 Ingfrid Haldorsen Camilla Krakstad
28 Feng Xin K1 Xieqi Shi Stein Atle Lie
29 Fischer Johannes Maria IKO Annika Rosén Marit O.S. Skeie, Karen Rosendahl
30 Fosse Theodor Kaurin K1 Torunn Oveland Apelseth Tor Hervig, Anne Berit Guttormsen
31 Fostervold Aasmund K2 Iren Høyland Løhr


      
Jørgen Bjørnholt







32 Furevik Sarah Marie Vie K2 Lars Herfindal Emmet Mccormack
33 Gaare Johannes J. K1 Charalampos Tzoulis Kristoffer Haugarvoll, Ole-Bjørn Tysnes
34 Gaulen Zhanna IKO Lars Tanum Lars Thore Fadnes
35 Gjesdal Beate Eltarvåg IGS Silje Mæland


      
Cecilie B. Rygh


36 Goksøyr Øyvind IKO Kamal Mustafa Annika Rosén, Salwa Suliman, Torbjørn Pedersen
37 Gravdal Anny K1 Anders Molven Karianne Fjeld, Bente Berg Johansson, Pål E. Njølstad
38 GudbrandsdottirGigja K1 Christian Beisland Hans Jørgen Aarstad
39 Guitton Romain K1 Charalampos Tzoulis Gonzalo Sanchez Nido
40 Gundersen Edvin Tang K2 Lars Herfindal Bjørn Tore Gjertsen
41 Haaland Marte Emilie SandvikIGS Astrid Blystad Karen Marie Moland, Haldis Haukanes
42 Han Jianhua IBM Helge Wiig Tine Veronica Karlsen, Anne-Maj Samuelsson
43 Harris Kristin K1 Arvid Steinar Haugen Stig Harthug, Erik Søfteland, Asgjerd Litlere Moi
44 Hassan Mohamad IKO Kamal Mustafa Harald Gjengedal, Salwa Suliman, Mohamad Yassin
45 Haugland Hilde K1 Cecilie Bredrup Eyvind Rødahl
46 Hernar Ingvild IGS Marit Graue Anne Haugstvedt, Ragnhild Strandberg, Grethe S. Tell
47 Hol Haakon Ramsland K2 Susanne Miriam Hernes Jon Skranes, Gro Løhaugen
48 Husabø Gunnar IGS Einar Hovlid Jan Frich, Gunnar T. Bondevik
49 Husebye Elisabeth Synnøve K1 Nils-Erik Gilhus Marte-Helene Bjørk
50 Jakobsen Petter K1 Ketil Joachim Ødegaard Ole Bernt Fasmer, Tine Nordgreen, Jim Tørresen
51 Jensen Caroline K1 Jan Gunnar Hatlebakk Gulen A. Lied, Trygve Hausken, Dag A.L.Hoff
52 Jersin Regine Åsen K2 Simon Dankel Melina Claussnitzer
53 Johnsen Boel K1 Stein Magnus Aukland Martin Biermann, Karen Rosendahl
54 Jouleh Bahareh K2 Tomas Eagan Rune Grønseth
55 K C Kunwar Jung IBM Aurora Martinez Ana Jorge Finnigan
56 Keindl Magdalena K2 Valeriya Lyssenko Silke Appel, Ruchi Subnash C. Jain
57 Kjølle Silje K1 Lars A. Akslen Even Birkeland, Kenneth Finne
58 Kleiven Øyunn K1 Stein Ørn Torbjørn Omland, Tor Melberg, Kenneth Dickstein
59 Knapstad Mai Kalland K1 Stein Helge Glad Nordahl Frederik K. Goplen, Tove Ask, Jan Tore Skouen
60 Knoop Siri Tandberg K2 Steinar Skrede Hans Flaatten, Nina Langeland
61 Kristensen Torbjørn Berge K1 Jan-Erik Gjertsen Lars B. Engesæter, Eva Hansen Dybvik
62 Kuiper Ingrid Nordeide IGS Ane Johannessen Cecilie Svanes 
63 Kvistad Silje Agnethe S. K1 Kjell-Morten Myhr Øivind F. Grytten Torkildsen
64 Kvivik Ingeborg K2 Roald Omdal Cato Brede, Grete Jonsson







65 Langat Agnes Chepngengo IGS Thorkild Tylleskär Grace John-Stewart
66 Langvatn Håkon K1 Håvard Dale Lars B. Engesæter
67 Latif Md Abdul IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig, Md Jubayer Al Hossain
68 Lea Dordi K1 Einar Gudbjørn Gudlaugsson Kjetil Søreide
69 Legøy Thomas Aga K2 Simona Chera Luiza Mihaela Ghila
70 Lernevall Lina Sophie D. IGS Pia Dreyer Asgjerd Litlere Moi, Eva Johanne Gjengedal
71 Liu Xiaozheng IBM Nils Halberg Stian Knappskog, James Lorens
72 Löffeler Sven K1 Erik Skaaheim Haug Christian Beisland
73 Lønnebotn Marianne IGS Cecilie Svanes Jorunn Kirkeleit
74 Mahootchi Elaheh IBM Jan Haavik Petri Tapani Kursula
75 Mjelle Anders Batman K1 Odd Helge Gilja Mette Vesterhus, Edda Olafsdottir
76 Molvær Anne Karin IGS Tore Julsrud Berg Marjolein M. Iversen, Grethe S. Tell
77 Mostafavi Sepideh K1 Laurence Bindoff Xiao Liang
78 Mwogi Thomas IGS Thorkild Tylleskär Martin Were
79 Namakula Rhoda IGS Kurt Hanevik Stephen Cose, Victoria Nankabirwa
80 Ness Irene IKO Manal Sharafeldin


       
Agdal


81 Novotny Vojtech K1 Nicola Logallo Annette Fromm, Lars Thomassen, Halvor Næss
82 Onken Annette Helga K2 Bjørn Blomberg Kristine Mørch, Pål Arne Jenum
83 Orsango Alemselam Zebdewo IGS Ingunn Engebretsen Bernt Lindtjørn, Eskindir Shumbulo
84 Pakdaman Yasaman K2 Stefan Johansson Per Morten Knappskog, Ingvild Aukrust, Ståle Ellingsen
85 Panapasa Jack Alwin K2 Emmet Mc Cormack Spiros Kotopoulis, Ruiz de Garibay Ponc Gorka
86 Paunas Flavia Teodora K1 Bjørn Egil Vikse Kenneth Finne
87 Perez BarrionvevAntonio Manuel IGS Cecilie Svanes Randi Bertelsen, Anne Nordrehaug Åstrøm
88 Pervin Jesmin IGS Jan Frederik A. Møen Ingrid Friberg, Anisur Rahman
89 Pham Khanh Cong Do K1 Odd Helge Gilja Roald Flesland Havre, Jan Gunnar Hatlebakk
90 Reite Andreas K1 Morten Vetrhus Kjetil Søreide
91 Rekand Illimar Hugo IBM Ruth Brenk Bengt Erik Haug
92 Rypdal Knut K1 Stål Kapstø Bjørkly Rune A. Kroken, Rolf Gjestad, Stephen David Hart
93 Skjåkødegård Hanna Flækøy K2 Petur Juliusson Yngvild S. Danielsen, Vidar Halsteinli, Bente Frisk
94 Skorve Ellen K1 Kjell-Morten Myhr Astri J. Lundervold, Øivind Grytten Torkildsen
95 Solvang Stein-Erik Hafstad K2 Jan Erik Nordrehaug Grethe S. Tell 
96 Stausholm Martin Bjørn IGS Jan Magnus Bjordal Jon Joensen, Kjartan Vibe Fersum, Christian Couppe
97 Steinsvik Elisabeth K. K1 Odd Helge Gilja Trygve Hausken







98 Strand Kristina K2 Johan Anders Fernø Gunnar Mellgren, Niklas Björkström
99 Teigland Tonje IGS Marjolein Iversen Grethe S. Tell, Johannes Haltbakk


100 Toft Johanne Holm K2 Inger Økland Inger Hjørdis Bleskestad, Lasse Gøransson
101 Tran Gia Tuong Thi K1 Charalampos Tzoulis Christian Dölle
102 Vik-Mo Audun Osland K2 Dag Aarsland Vidar Martin Steen
103 Vindenes Hilde Kristin K2 Randi Bertelsen Cecilie Svanes, Stein-Håkon Låstad Lygre
104 Watson Martin Matthew k1 Kjetil Søreide Hanne Røland Hagland
105 Ødegaard Christine Henriksen IGS Ingunn Engebretsen Marius Veseth, Brynjulf Stige
106 Aase Hildegunn Siv K1 Solveig Hofvind Ingfrid Haldorsen
107 Aasebø Kristine Øverås K2 Halfdan Sørbye Olav Dahl, Ragnhild Lothe


Institutt Antall
K1 43
K2 28
IGS 24
IBM 6
IKO 6
Sum 107







Avholdte disputaser 2017 - pr. 16.11.2017
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHD Angelsen Jon-Helge K1 Asgaut Viste Arild Horn 20.10.2017 x
2 PHD Askeland Kristin Gärtner IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell 13.01.2017 x
3 PHD Aubi Oscar Catevilla IBM Aurora Martinez Jarl Underhaug 27.01.2017 x
4 PHD Aziz Sura K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik 27.06.2017 x
5 PHD Berg Anna K2 Ingfrid Haldorsen Erica Werner, Camilla Krakstad 22.06.2017 x
6 PHD Berg Erik IGS Øystein Ariansen HaalaDag Moster, Rolv Terje Lie, Åse Sivertsen 13.06.2017 x
7 PHD Bjørnevik Kjetil Lauvland IGS Trond Riise Kjell-Morten Myhr, Maura Pugliatti 28.04.17 x
8 PHD Bollig Georg K1 Jan Henrik Rosland Andreas Heller 13.02.2017 x
9 PHD Buanes Eirik Alnes K1 Jon-Kenneth Heltne Anne Berit Guttormsen 01.09.2017 x


10 PHD Bunæs Dagmar Fosså IKO Knut Norvald Leknes Anne N. Åstrøm, Kamal Mustafa 24.02.2017 x
11 PHD Byberg Kristine Kjer K2 Knut Øymar Petur Juliusson 13.10.2017
12 PHD Dahle Geir Olav K2 Ketil Grong Knut Matre, Rune Haaverstad, Anne Jonasse 31.05.2017 x
13 PHD Davies Richard Allan K2 Silke Appel Petra Vogelsang, Roland Jonsson 09.03.2017 x
14 PHD Ding Yunpeng K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland, Eva K. R. Pedersen 24.03.2017 x


15 PHD Eigenmann Miro IBM Helge Wiig
Ben-Filippo Krippendorff, Fronton 
Ludivine, Sherri Dudal, Tine V. Karlsen 27.10.2017 x


16 PHD Ellensen Eirin Nybø IGS Erik Zakariassen Steinar Hunskår, Torben Wisborg 10.08.2017 x
17 PHD Enoksen Cathrine Harstad K1 Nils Roar Gjerdet Astvaldur J Arthursson, Tina S. Wik 08.06.2017 x
18 PHD Forsmo Håvard Mjørud K1 Frank Pfeffer Christian Erichsen 17.10.2017 x
19 PHD Grundt Jacob Holter K2 Trond Markestad Jakob Nakling 15.06.2017 x


20 PHD Gullbrå Frøydis IGS Marit Hafting
Guri Rørtveit, Norman Anderssen, Tone 
Smith-Sivertsen 30.05.2017 x


21 PHD Gunnes Maria Winther IGS Dag Moster Tone Bjørge 09.06.2017 x
22 PHD Gülcan Ferda IKO Anne N. Åstrøm Gunnar Ekback, Kristin Klock 10.03.2017 x
23 PHD Halle Mari Kyllesø K2 Camilla Krakstad Jone Trovik 10.11.2017
24 PHD Hamusse Shallo Daba IGS Bernt Lindtjørn Meaza Demissie 04.09.2017 x
25 PHD Hangoma Peter IGS Bjarne Robberstad Knut Fylkesnes 03.05.2017 x
26 PHD Hinz Stefan IBM James Lorens Gro Gausdal 08.09.2017 x
27 DGMEDPH Hjetland Reidar K2 15.09.2017 x
28 PHD Huun Johanna K2 Per Eystein Lønning Stian Knappskog 28.02.2017 x







29 PHD Irgens Henrik Underthun K2 Pål R. Njølstad Anders Molven 06.10.2017 x
30 PHD Jansen Kristian IGS Sabine Ruths Margrethe Schaufel 03.11.2017 x
31 PHD Katirayi Leila Georgena IGS Karen Marie Moland Godfrey Woelk, Thorkild Tylleskär 22.06.2017 x
32 PHD Kirunda Tebagalika Barbara EvaIKO Thorkild Tylleskär Henry Wamani, Lars Thore Fadnes 16.05.2017 x
33 PHD Knoop Thomas K1 Rune Bjørneklett Bjørn Egil Vikse 17.03.2017 x
34 PHD Kolltveit Beate-Christin Hopte IGS Marit Kirkevold Marit Graue, Eva Gjengedal 02.11.2017 x
35 PHD Kruger Kristi K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik 08.11.2017
36 PHD Leta Tesfaye K1 Ove Furnes Stein Håkon L. Lygre, Berit Rokne 10.03.2017 x
37 PHD Lunde Hanne Marie Bøe K1 Lars Bø Kjell-Morten Myhr, Nina G. Thorkildsen 03.11.2017
38 PHD Mauland Karen Klepsland K2 Erica Werner Jone Trovik, Erling A. Høivik 09.06.2017 x
39 PHD Mjelva Øistein Rønneberg K2 Dennis Nilsen Ottar Nygård 12.10.2017
40 PHD Mohamed Ibrahim IKO Mihaela Cimpan Julia Schoelermann, Kamal Mustafa 25.10.2017 x
41 PHD Mohamedali Hiba Mohamed Hassan IKO Marit Skeie Ellen Berggreen, Manal I M Sharafeldin 03.02.2017 x
42 PHD Mosevoll Knut Anders K2 Håkon Reikvam Steinar Skrede, Øystein Bruserud 16.06.2017 x
43 PHD Murugan Erusappa Pugazendhi IBM Donald Gullberg Helge Wiig 05.05.2017 x
44 PHD Muwonge Haruna IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland 04.09.2017 x
45 PHD Nacu Aliona K1 Lars Thomassen Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen 27.10.2017 x
46 PHD Nigatu Amare Workiye IGS Bente Moen Magne Bråtveit 30.05.2017 x
47 PHD NikpeyEsfahlan Elham IBM Helge Wiig Olav tenstad 22.05.2017 x
48 PHD Olsen Jan Roger K2 Karl Henning Kalland Anne M. Øyan, Xisong Ke 27.01.2017 x
49 PHD Omsland Maria K2 Vibeke Andresen Bjørn Tore Gjertsen 03.02.2017 x
50 PHD Papadakou Panagiota IBM Ellen Berggreen Athanasia Bletsa 04.05.2017 x
51 PHD Pettersen Ina Kathrine N. IBM Karl Johan Tronstad Laurence Bindoff 06.10.2017 x
52 PHD Rebnord Ingrid Keilegavlen IGS Steinar Hunskår Hogne Sandvik 31.05.2017 x
53 PHD Reigstad Inga IBM Linda Elin Stuhr Rolf K. Reed 22.06.2017 x
54 PHD Røraas Thomas Helge IGS Sverre Sandberg Bård Støve 11.05.2017 x
55 PHD Sandvik Reidun Karin N. M. IGS Bettina Husebø Dag Aarsland, Geir Selbæk 12.01.2017 x
56 PHD Schartum-Hansen Hall K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland 23.05.2017 x
57 PHD Skrunes Randi K1 Camilla Tøndel Einar Svarstad, Hans P. Marti, Bjørn Egil Viks 13.10.2017


58 PHD Steinskog Eli Sihn Samdal IBM Helge Wiig
Hans P. Eikesdal, Marek Wagner, 
Olav Tenstad 20.10.2017 x


59 PHD Sulo Enxhela IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset, Ottar Nygård 27.09.2017 x
60 PHD Sætersdal Christian K1 Lars B. Engesæter Jonas Fevang 09.06.2017 x







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


62 PHD Triebner Kai Philipp K2 Francisco G. Real Steinar Hustad, Ane Johannessen 15.06.2017 x
63 PHD Tuntland Hanne Kristin IGS Mona Kristin Aaslund Liv Inger Strand 02.06.2017 x
64 PHD Ulesido Fekadu Massebo IGS Bernt Lindtjørn Managido Meshesa, Gebre-Michael Teshom 27.01.2017 x
65 PHD Wergeland Ida K2 Anne Ma Dyrhol Riise Inan Langeland, Tehmina Mustafa 30.03.2017 x
66 PHD Yassin Mohammed Ahmed IKO Knut Norvald Leknes Anna Wistrand, Kamal Mustafa, Zhe Xing 16.02.2017 x
67 PHD Åsrud Kathrine Sivertsen IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland 16.06.2017 x
68 PHD Aasprang Anny IGS Gerd Natvig John Roger Andersen, Villy Våge 20.01.2017 x


Institutt Antall disputaser
K1 13
K2 18
IGS 20
IBM 11
IKO 6
Totalt 68
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinske fakultet   


Sak nr.: 17/5311 


Styresak: 108/17 


Møte: 29.11.17 


Budsjett 2018 – momenter ved fordeling av budsjettet 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 83/17: Budsjettforslag 2018.
b) Fakultetsstyresak 106/17: Økonomirapport pr oktober.
c) Statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/ og Orientering om


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


d) Universitetsstyresak 118/17, møte 26/10-17fordeling 2018 ved UiB:
http://www.uib.no/ledelsen/111522/universitetsstyrem%C3%B8te-26-oktober-2017.


e) UiBs tildelingsbrev, Budsjettramme 2018 til fakultetet, vedlagt.
f) Sektormål 2018, vedlagt.
g) MEDSU – søknad om studentmidler, vedlagt.
h) Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen i 2018, vedlagt.


Hva saken gjelder 
I denne saken får styret fremlagt momenter fakultetsledelsen vil legge til grunn i 
utarbeidelsen av forslag til fordeling av budsjett 2018 som legges fram for fakultetsstyret i 
møte den 13. desember.  


Rammene fra UiB i 2018 
I budsjett 2018 som er vedtatt av Universitetsstyret får fakultetet en vekst på totalt 3,2% eller 
nærmere 30 millioner kroner. Økningen består av vekst i både rammebudsjett og eksternt 
finansierte prosjekter. 


Tabell 1 Fakultetets tildelte inntektsramme, budsjett 2018 


På kostnadssiden i budsjettet er det særlig en sterk økning i areal og husleiekostnader. I 
tillegg forventes en lønnsvekst neste år på grunn av hovedoppgjør mellom partene i 
arbeidslivet i 2018. 



http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/

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

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/
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Prioriteringer i budsjettet 
Hovedprioriteringen i budsjettet er hvor mye midler instituttene skal få i sine grunnrammer i 
form av tildelt pris- og lønnskompensasjon og hvor mye midler som skal settes av til 
fellestiltak på fakultetsnivå. 
 
Fakultetsledelsen ønsker diskusjon rundt følgende fellestiltak for bruk av midler: 


Forskning og forskerutdanning 
• Flere postdoktorstillinger. 
• Øke driftsmidlene til stipendiater og postdoktorer fra henholdsvis kroner 65 000 og 


85 000, men beholde ordningen med at instituttene kan bruke inntil kroner 15 000 pr 
stilling av midlene for å dekke kostnader.   


• Vurdere flere insentiver for at våre ansatte skal reise utenlands. 
• Øke investeringer i utstyr ut over øremerket tildeling på 10 mill. kroner. 
• Andre aktuelle tiltak som er i tråd med utkast til handlingsplaner. 


Utdanning 
• Ressurser til innføring av nye studieplaner i medisin og odontologi.  
• Prioritering av midler til pedagogisk utvikling ved fakultetet som Enhet for læring. 
• Ressurser til ferdighetstrening og eksamensavvikling i ferdigheter. 
• Andre aktuelle tiltak som er i tråd med utkast til handlingsplan. 


Innovasjon 
• Prioritering av tiltak for å økt innovasjon ved fakultetet. 
• Andre aktuelle tiltak som er i tråd med utkast til handlingsplan. 


Andre tiltak 
• Øke ressurser til HMS-arbeidet 
• Øke ressurser til systematisk lederopplæring og lederutvikling. 
• Øke ressurser til kommunikasjons og formidlingsformål. 


Videre tidsplan for budsjettprosessen 
I neste styremøte legger fakultetsledelsen fram forslag til budsjettfordeling for 2018. 
 
Tabell 2 Tidsplan budsjettprosess 2018 
Fakultetsstyret - momenter ved fordeling av budsjettet onsdag 29. november 2017 
Fakultetsstyret - fakultetsbudsjett fordeling onsdag 13. desember 2017 
Tildelingsbrev 2018 til instituttene Medio januar 2018 


 


Forslag til vedtak:  
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2018 som 


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


 
 
 
Per Bakke 
Dekan 


Ørjan Hauge 
Fakultetsdirektør 


 
Vedlegg – 4, se grunnlagsdokumenter i saken innledningsvis 







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


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


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


Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 


Besøksadresse 
Christies Gate 18 
Bergen 


Saksbehandler 
Gry Flatabø 
 
 


 


 
 


Det medisinske fakultet 
 
 
 
 
   
  


 
 


 
Budsjettramme 2018 - Det medisinske fakultet 
Universitetsstyret vedtok i sak 118/17 budsjettfordeling for UiB for 2018. Budsjettrammer for 
fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.  


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


Budsjettet er et vesentlig virkemiddel i gjennomføring av UiB sin strategi, noe budsjettene til 
fakultetet også påvirkes av. I tillegg til at de strategiske målene er førende for budsjettet vil 
også virksomhetsmålene til universitetet og Kunnskapsdepartementets sektormål være 
styrende (for universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og dermed 
budsjetteringen).  
UiB har vedtatt 3 strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering, 
både nasjonalt og internasjonalt: 


- Marin virksomhet 
- Klima- og energiomstilling 
- Globale samfunnsutfordringer 


Satsingsområdene skal gi målretting og tverrfaglig samarbeid inn mot disse tre områdene for 
endel av UiBs ressurser, og være en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- 
og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn. 
I forbindelse med budsjettforslaget for 2018 ble fakultetene bedt om å rapportere deres 
innsats av vitenskapelige ressurser på de strategiske satsingsområdene slik at en samlet 
ressurskartlegging kunne sammenstilles. Denne rapporteringen vil bli gjentatt i 2018.  
Tilrettelegging av kunnskapsklynger er et viktig virkemiddel i UiBs strategi. 
Kunnskapsklyngene bringer sammen fag og universitetseksterne miljøer for å integrere og 
utvikle sterke miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling omkring felles 
tematikk. Kunnskapsklyngene er et viktig virkemiddel for å utvikle samhandling med eksterne 
samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig sektor. UiBs ambisjon er dermed at 
kunnskapsklyngene skal skape faglige tyngdepunkter på områder hvor UiB er sterke: 


Referanse Dato 


2017/5016-GRFL 31.10.2017 
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- Kunnskapsklynge for mediefagene 
- Kunnskapsklynge for marine fag 
- Kunnskapsklynge for helsefagene 
- Kunnskapsklynge for klimaforskning 
- Kunnskapsklynge for energi- og teknologiomstilling 
- Kunnskapsklynge for middelalderforskning. 


Kunnskapsklynge for mediefag (Media City Bergen) er etablert og er over i en driftsfase. Det 
arbeides aktivt med å legge til rette for de andre klyngene. Det er i 2018-budsjettet satt av 
prosjektressurser for koordinering av Middelalderklyngen og Helseklyngen. De administrative 
ressursene som nå settes av til de strategiske satsingsområdene Marin virksomhet og Klima- 
/energiomstilling vil i tillegg bidra til å utvikle henholdsvis Marin klynge og Energi- og 
teknologiklyngen. UiBs ressursinnsats på klyngene vises først og fremst igjen på 
Eiendomsbudsjettet. Det gjelder nyinvesteringer, tilrettelegging, leie og drift av arealene. 
God styring og kontroll er en forutsetning for å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt og for å 
nå våre strategimål. Systematisk arbeid med internkontroll vil bidra til målrettet og effektiv 
drift. I 2017 ble det satt i gang et arbeid med en mer systematisk internkontroll ved 
universitetet, og noen områder ble pekt ut og arbeidet med. I lys av hendelsen ved 
Universitetsmuseet ble det foretatt en gjennomgang på beredskapsorganisasjonen ved UiB, 
UiBs arbeid med sikkerhet og internkontroll og forholdet mellom disse. Basert på 
gjennomgangen gav styret blant annet sin tilslutning til etablering av en helthetlig modell for 
internkontroll bestående av fellesdeler og områdespesifikke deler. Modellen inkluderer en 
overordnet modell for prioritering med hensyn til vesentlighet for virksomheten og en felles 
tilnærming til arbeidet med kontinuerlig forbedring, avklaring av grenseflater med hensyn til 
ansvar og rapportering på lukking av tiltak.  


I 2016 og 2017 utarbeidet fakultetene langtidsbudsjetter. Dette arbeidet er omfattende, noe 
som må veies opp mot utbyttet av å oppdatere et slikt budsjett årlig. Det legges ikke opp til et 
like omfattende arbeid med langtidsbudsjett i 2018, men det skal utarbeides et nytt 
langtidsbudsjett i 2019. Fakultetene må likevel ha et flerårig perspektiv på budsjettarbeidet 
og vurdere hvorvidt utviklingen i 2018 påvirker forutsetningene i gjeldende langtidsbudsjett.  


I løpet av 4 år har regjeringen redusert UiB sin bevilgning med om lag 81,5 mill. kroner med 
begrunnelse i effektivisering av offentlig sektor. Slike kutt har en direkte effekt på aktiviteten 
til UiB samlet sett og fakultetene isolert. For at slike kutt ikke skal påvirke kjerneaktivitetene 
til UiB er det viktig at arbeid med effektivisering og realisering av gevinster ved 
effektiviseringen blir prioritert. Det vil jobbes videre med gode metoder for gevinstrealisering 
samtidig som det forventes at enhetene ved UiB ser på sine egne muligheter for å ta ut 
gevinster ved effektivisering.  


Risa II-utvalget understreket viktigheten av at styret dimensjonerer studieplasser i forhold til 
ressursrammer og samfunnsbehov slik at UiB utnytter de studieplasser som er tildelt på en 
god måte. En måte å regulere utdanningsvirksomheten ligger i mulighetene for at styret også 
kan refordele studieplasser mellom programmer og fakulteter. Muligheter for slik refordeling 
vil være ut fra strategiske hensyn, samfunnsbehov eller på bakgrunn av at fakulteter ikke 
oppfyller forventet produksjon over tid. I styresak 142/16 legges det til rette for at man fra 
2019 kan flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø 
som kan klare høy utnyttelse, der målet er å øke de samlede resultatinntektene til UiB. For å 
ha et omforent grunnlag for slike beslutninger trenger en å fastsette en forventning om hvor 
mange 60-poengstudenter som skal gjennomføre ved hvert fakultet årlig.  Da har man et nivå 
en kan sammenligne faktisk studieproduksjon med. I årets budsjett er det beregnet en slik 
forventning for hvert fakultet. Beregningen tar utgangspunkt i måltallene som var i bruk t.o.m 
2009, og nye studieplasser etter denne tid er lagt til slik det fremgår av tabell 1. 
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Tabell 1: Forventet studieproduksjon i 60-poengsenheter i 2018 
 
Når det gjelder analyse og vurdering av omfordeling av studieplasser i 2019 vises det til 
omtale i sak 118/17. 
 
Det er flyttet 201 60-poengsenheter mellom HF og KMD for flyttingen av Griegakademiet. 
 
Generelle kommentarer til budsjettet 2018 
Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2018. Statsbudsjettet kan bli endret 
etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i 
statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av 
effektiviseringskutt.  


Budsjettsalderingen 
KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,7 %. 
Pensjonspremien er oppjustert med 0,85 %, en effekt på om lag 0,45 % på total lønns- og 
priskompensasjon i fakultetene sine budsjetter. På bakgrunn av dette innarbeides det 3,15 % 
lønns- og priskompensasjon i budsjettfordelingen for 2018.  


I budsjettfordelingen for 2018 er det lagt til grunn 0,53 % i effektiviseringskutt, slik det er 
foreslått i statsbudsjettet. Dette viderefordeles enhetene med 0,53 % for fakultetene, UB og 
UM og 2,0 % for administrasjonen, IT og EIA. Dette kuttet har de to siste årene økt noe i 
forhandlingene før endelig vedtak i Stortinget. Størrelsen på effektiviseringskutt viderefordelt 
til enheten vil kunne endres tilsvarende. For 2018 er omfordelingen til strategiske formål 1,2 
% av rammen for fakultetene og 0,6 % for UB og UM 


Rekrutteringsstillinger 
I budsjettfordelingen for 2018 utgår 18 rekrutteringsstillinger, der to av stillingene var 
finansiert midlertidig. Dermed refordeles 16 stillinger til fakultetene. Ytterligere 7 stillinger 
trekkes ut av fakultetene sine rammer og refordeles midlertidig, noe som er i tråd med Risa II 
utvalget sin innstilling. Antall rekrutteringsstillinger økes med 4 på grunn av flytting av PKU-
kandidater fra programmet til UiB. Disse er gitt med midlertidig 4-årig finansiering og fordeles 
til KMD. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett.  


Forventet antall 60-poengsenheter HF MN MED SV JUS PSYK KMD UiB felles SUM
Måltall 2009 (styrevedtak) 2 200        1 410        1 410        1 900        1 510        1 020        9 450          
Nye studieplasser 2009 -18 160            536            144            275            210            185            531            40              2 082          
Forventet antall 60-poengsenheter i 2018 2 360        1 946        1 554        2 175        1 720        1 205        531            40              11 532       


Endringer etter 2009 HF MN MED SV JUS PSYK KMD UiB felles SUM
Korreksjon 2009 50              60              5                25              -            20              160             
Nye studieplasser 2010 92              68              5                40              -            40              245             
Nye studieplasser 2011 72              68              15              50              30              10              245             
Nye studieplasser 2012 25              20              25              30              30              10              140             
Nye studieplasser 2013 25              20              25              30              30              10              140             
Nye studieplasser 2014 15              20              15              30              30              10              120             
Nye studieplasser 2015 10              45              15              5                60              -            135             
Nye studieplasser 2016 40              95              17              30              30              58              270             
Nye studieplasser 2017 -181          75              17              20              -            15              531            477             
Nye studieplasser 2018 13              65              5                15              -            12              -            40              150             
sum 2009 - 2018 160            536            144            275            210            185            531            40              2 082          
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Tabell 2: rekrutteringsstillinger 


 
Overføringer 
I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret satt til 3 %. 
Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2017.   


Likestillingsmidler 
Den samlede potten for likestillingsmidler videreføres på samme nivå som i 2017, jamfør 
tildelingsbrev 2017 (16/5203). Dette gjelder både den sentrale potten og det minimumsnivået 
fakultetet skal sette av til likestillingsarbeid.  


Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr 
Det er i 2018 ikke gjort store endringer i sammensetningen av denne posten, men i 2019-
budsjettet kan det vurderes å legge inn flere poster og trekke ut poster der 
driftskomponenten er dominerende for å få en mer rendyrket utstyrspott. Det vil også jobbes 
frem en mer helhetlig finansieringsløsning for utstyr ved UiB som harmoniserer mer med 
prinsipper NFR har lagt for sin finansiering av utstyr i sektoren. For å oppnå en slik 
harmonisering må fakultetene planlegge fremtidig reanskaffelse av sentralt bevilget i 2018 
innen egen ramme.  


Eksamenskostnader.  
Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 3 viser den fakultetsvise 
fordelingen. Pris per eksamen er oppjustert med LPK 3,15 % og sum per fakultet er beregnet 
på grunnlag av anslag på antall eksamener avviklet i 2017. Kostnadene er økt med 1 mill. 
kroner, som i 2017, fordelt per fakultet etter fakultetets andel av totale eksamener. 


Tabell 3: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Justering husleietilskudd 
Som omtalt i budsjettsaken for 2018 kompenseres husleietilskuddet til fakultetene på 
bakgrunn av flere forhold. Tabell 4 viser fordelingen av husleietilskudd for den enkelte enhet. 
Tomgangsleie er effekten av økt leie for arealer som står ledig. Nybygg er effekten av 
Møllendalsveien 61. Andre forhold er de vanlige justeringene i husleietilskudd som følger av 


Fakultet Øremerket Øremerket Totalt Øremerket Endring Endring Krav
rekrutterings- antall årsverk budsjett årsverk budsjett beløp årsverk stipendiater
stilllinger 2017 2017 2018 2018 80 %
HF 80,9                  67 453                79,8                    68 805            1 351,4           -1,2              63,8           
MN 184,5                168 490              198,7                   187 770          19 279,8          14,2             158,9         
MED 144,3                131 811              146,7                   138 624          6 813,2           2,3               117,3         
SV 58,3                  48 558                59,8                    51 550            2 991,6           1,5               47,8           
JUR 24,2                  20 146                24,0                    20 706            560,4              -0,2              19,2           
PS 44,9                  39 825                43,7                    40 147            321,5              -1,2              35,0           
KMD 6,0                    5 320                  12,0                    11 013            5 692,2           6,0               9,6            
UM 8,0                    7 094                  8,0                      7 342             248,0              -                 6,4            
Andre/UST 10,7                  9 529                  0,2                      226                -9 302,8          -10,5            0,2            
Sum 561,8                498 227              572,8                   526 182          27 955            11,0             458,3         


Fakultet Kostnad 2018
HF 1 826
MN 3 401
MED 1 501
SV 2 107
JUS 2 060
PS 1 277
KMD 5
SUM 12 171
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at endringer unntaksvis skjer med kompensasjon. I 2018 er det flytting for deler av 
Griegakademiet og opprettelsen av Internasjonalt senter som kompenseres. 
 
Tabell 4: fordeling av kutt i husleietilskudd 


 
 
Budsjettramme Det medisinske fakultet 
Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom tre komponenter; 
basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen budsjettramme og lukket budsjettramme. I 
tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet 
utgjøre fakultetets budsjettramme.  
Grunnbevilgningen 
Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2018 sammenlignet med 2017, 
endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien. 
Tabell 5: Budsjettramme grunnbevilgningen Det medisinske fakultet (i tusen kr) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Basis 
Basis økes med 7,198 mill. kroner med LPK og 1,997 mill. kroner på grunn av videreføring 
av studieplasser. Husleietilskuddet oppjusteres med 7,882 mill. kroner, som omtalt tidligere i 
brevet. MED vil fra 2018 bli belastet internhusleie for alt areal i BUS1. 


Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,53 % 
(henholdsvis 7,014 mill. kroner og 3,124 mill. kroner).  


Samlet effekt er en økning på 6,939 mill. kroner.  


Åpen budsjettramme 


Inntekter Det medisinske fakultet (tusen 
kr) Prosjekt Bud 2018 Bud 2017 Endring Endring %
Basis 000000 235 585       228 646        6 939          3,0 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme 000000 196 698       180 840        15 859        8,8 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme 000000 37 952         43 196          -5 245         -12,1 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 138 624       131 811        6 813          5,2 %
Delsum rammebudsjett 608 859       584 494        24 366        4,2 %
Øremerkede midler annet 7xxxxx 30 057         32 672          -2 615         -8,0 %
Instituttinntekter 000000 71 000         71 000          -              0,0 %
Avskrivningsinntekter 000000 5 000          10 000          -5 000         -50,0 %
Sum grunnbevilgning 714 916       698 166        16 750        2,4 %
Bidragsmidler NFR 199995 112 500       109 700        2 800          2,6 %
Bidragsmidler EU 639995 16 500         13 300          3 200          24,1 %
Bidragsmidler andre 699995 114 000       107 700        6 300          5,8 %
Oppdragsmidler 100005 5 000          4 300            700             16,3 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler 248 000       235 000        13 000        5,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett 962 916       933 166        29 750        3,2 %
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Virkningen av LPK er 5,693 mill. kroner og det er en aktivitetsøkning på 10,166 mill. kroner. 
Den samlede økningen er på 15,859 mill. kroner.  


Lukket budsjettramme 
Virkningen av LPK er 1,36 mill. kroner og det er en aktivitetsreduksjon på 6,604 mill. kroner. 
Den samlede reduksjonen er på 5,254 mill. kroner.  


Rekrutteringsstillinger 
Antall rekrutteringsstillinger er redusert med 8 stillinger med 2/3-effekt fra 2017, 4 stillinger 
med halvårseffekt fra 2017, 4 stillinger med 1/3-effekt fra 2018 og 2 stillinger med 
halvårseffekt fra 2018. Antall rekrutteringsstillinger er økt med 3 stillinger med helårseffekt fra 
2017, 14 stillinger med halvårseffekt fra 2017 og 4 med halvårseffekt fra 2018.  


Avsetningen øker med 4,149 mill. kroner med LPK, med 2,205 mill. kroner på grunn av 
stillingsendring og med 0,458 på grunn av bedret finansiering av stillingene. Samlet effekt er 
en økning på 6,813 mill. kroner.  


 
Andre øremerkede midler 
Tabell 6: andre øremerkede midler for Det medisinske fakultet (i tusen kr) 


 
Kommentarer 


- Tildelinger til vitenskapelig utstyr er 10 mill. kroner i 2018. Det legges til grunn at 
fakultetet dekker prioriterte utstyrsmidler til BUS1 innenfor vitenskapelig utstyr for 
2018. Det forutsettes videre at fakultetet selv planlegger reanskaffelse av utstyr 
finansiert over øremerket utstyrstildeling innenfor eget grunnbudsjett 


- Tildeling for fremragende miljøer nedjusteres noe i samsvar med plan 
- Stilling Ressurssenteret inkluderer både lønn og driftskostnader og er overført fra 


UiBs budsjettpost for utviklingsforskning. 
- Tildeling til kjernefasiliteter trappes ned til null over 5 år. Dette er år 2 i nedtrappingen. 
- Øvrige tildelinger videreføres med LPK. 


 
Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt 
mellom bidragsytere som vist i tabell 5. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til 
tabellen under 
Tabell 7: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr) 


P-nr- Annet øremerket MED Bud 2017 Bud 2018 Endring Endring-%
700020 Forskningsetisk komite REK III Med.fak 5 677 5 855      179           3,1 %
000000 5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019) 204 211        6              3,1 %
000000 SFF- centre for Cancer Biomarkers 2 177 2 246      69             3,1 %
000000 SFF- centre for Interventin Science 2 249 2 319      71             3,1 %
000000 SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research 654 674        21             3,1 %
720009 Vitenskapelig utstyr - MOF 12 220 10 000    -2 220       -18,2 %
710032 Fremragende miljøer 4 700 4 659      -41            -0,9 %
700274 Stilling ressurssenter 1 300 1 341      41             3,1 %
000000 Nasjonale kjernefasiliteter 3 492 2 751      -740          -21,2 %


Sum 32 672 30 057 -2 615 -8,0 %
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Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med 
undertegnede.  


Vi ser frem til godt samarbeid med Det medisinske fakultet i 2018. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør Per Arne Foshaug  
 økonomidirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BOA fakturert inntekt MED
NFR 100 000  
EU 3 000      
Andre 100 000  
Oppdrag 5 000      
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2 Mål for universitet og høgskolar


2.1 Om målstrukturen


Kunnskapsdepartementet reviderte målstrukturen for universitet og høgskolar i 2015 for å 


tydeleggjere regjeringa sine mål og prioriteringar, og for å forenkle målstrukturen.


Departementet har fastsett overordna og langsiktige mål for utdannings- og forskingssektoren. 


Sektormåla for 2018 er dei same som dei har vore sidan 2015.  


Universitet og statlege høgskolar skal sjølv fastsette eigne verksemdmål og relevante 


styringsparametrar som speglar profilen og utviklingsstrategien til institusjonen.


Verksemdmåla skal medverke til å nå sektormåla.


Universitet og statlege høgskolar skal legge mål- og resultatstyring, med integrert risikostyring, 


til grunn for planlegging og oppfølging av verksemda. Departementet har ikkje same 


styringsrolle overfor private høgskolar, men oppfordrar desse institusjonane til å arbeide på 


same måte.


Departementet har fastsett nasjonale styringsparametrar på resultatområde som har særleg 


merksemd i styringa av sektoren. Departementet forventar at institusjonane vurderer eigne 


resultat og ambisjonar på dei nasjonale styringsparametrane. 


Etter dialog med sektoren reviderte Kunnskapsdepartementet i 2016 dei nasjonale styringspara-


metrane. Dei nasjonale styringsparametrane for 2018 er dei same som for 2016 og 2017. Eit 


prinsipp som ligg til grunn, er at datagrunnlaget for alle styringsparametrane skal vere 


tilgjengeleg i nasjonale databasar eller gjennom nasjonale undersøkingar. Alle 


styringsparametrane, med unntak av kandidattal, er sett opp som forholdstal slik at resultata 


kan samanliknast over tid og mellom institusjonar det er relevant å samanlikne. Enkelte 


styringsparametrar er likevel mest eigna for samanlikning av resultat over tid for institusjonen, 


ikkje mellom institusjonar, sidan institusjonane har ulik profil. For kandidattal har 


departementet fastsett måltal for enkelte utdanningar på kvar institusjon. Nokre av 


styringsparametrane inngår også som indikatorar i finansieringssystemet. Sjå kap. 4.  


Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med institusjonane sett samfunns- og effektmål for 


større bygge- og rehabiliteringsprosjekt i sektoren. Aktuelle institusjonar må ta omsyn til desse 


måla i styringa av og planane for verksemda.


Departementet innfører gradvis ei ordning med fleirårige utviklingsavtalar mellom 


departementet og dei statlege institusjonane, jf. Prop. 1 S (2017–2018). Utviklingsavtalane 


skal bidra til å nå måla om høg kvalitet, tydelegare institusjonsprofilar og betre arbeidsdeling. 


I 2017 er det etablert ei prøveordning med fem institusjonar: Noregs teknisk-naturvitskaplege 


universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Søraust-Noreg og 


Høgskolen i Østfold. Avtalane er ein del av tildelingsbreva. Ordninga blir utvida med


ytterlegare fem institusjonar i 2018: Nord universitet, Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske 
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universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet. 


Førebels er det ikkje knytt økonomiske verkemiddel til avtalane. 


Innhaldet i avtalen skal i hovudsak utarbeidast etter initiativ frå institusjonen, men 


departementet kan også ta initiativ til at enkelte forhold blir drøfta. Ein føresetnad for 


utviklingsavtalane er at departementet og institusjonen er einige om innhaldet. Departementet 


tar sikte på at avtalane skal vare i 3-4 år, og at vurderinga av måloppnåing vil skje gjennom 


kvalitative og kvantitative måleparametrar, som institusjonen og departementet er blitt einige 


om som del av avtalen. Måla i utviklingsavtalen må vere operasjonaliserbare og etterprøvbare 


og skal vere ein integrert del av eller samordna med målstrukturen til institusjonane.


Utviklingsavtalane skal bidra til den faglege utviklinga ved universiteta og høgskolane og 


vere til støtte for styret. Avtalane rokkar ikkje ved det ansvaret styret har for planar, strategiar


og forvaltning. Avtalene skal tene som instrument for å løfte saker eller område der styret og 


leiinga ser behov for særskild merksemd og trykk på gjennomføring. Utviklingsavtalane skal 


òg vere eit verkemiddel for nasjonal koordinering på frivillig basis.  


Prøveordninga legg grunnlaget for at utviklingsavtalar skal bli ein fast del av styringsdialogen 


for alle dei statlege institusjonane. Departementet tar sikte på at alle universitet og statlege 


høgskolar skal ha utviklingsavtalar frå 2019, og at alle institusjonane på sikt skal ha same 


avtaleperiode. Departementet meiner at eit system med utviklingsavtalar der avtalane startar 


og sluttar samtidig, vil vere viktig for å nå målet om betre arbeidsdeling. 


I Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskapsdepartementet blei det varsla at departementet tar 


sikte på å legge fram forslag til korleis økonomiske verkemiddel kan koplast til avtalane. 


Institusjonane har spelt inn synspunkt om ulike modellar for finansiering. Regjeringa held 


fast ved at det skal knyttast økonomiske verkemiddel til utviklingsavtalane, og tar sikte på at 


finansiering av avtalane kan implementerast i 2019, når alle institusjonane har 


utviklingsavtalar. På bakgrunn av innspela frå sektoren vil departementet legge fram forslag 


til finansieringsmodell for utviklingsavtalar i Prop. 1 S (2018–2019) for 


Kunnskapsdepartementet.  
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2.2 Sektormål og nasjonale styringsparametrar for 2018 


Kunnskapsdepartementet har fastsett fire overordna sektormål for universitet og høgskolar i 


Prop. 1 S (2017–2018) for Kunnskapsdepartementet. Alle universitet og høgskolar som får 


løyving eller tilskott frå Kunnskapsdepartementet, skal bidra til å nå måla. Rapporteringskrava 


og dataspesifikasjonar vil vere tilgjengelege på nettsidene til Database for statistikk om høgre 


utdanning (DBH) i januar 2018.1


For 2018 gjeld desse sektormåla og tilhøyrande styringsparametrar (datakjelde for den enkelte 


styringsparameteren står i parentes): 


Sektormål 1: Høg kvalitet i utdanning og forsking  


For å møte utfordringane samfunnet står overfor, må norsk høgre utdanning og forsking ha høg 


kvalitet. Studentane må få god undervisning uansett kva studiestad dei har valt. Arbeidsgivarar 


må vere trygge på at kandidatane er godt kvalifiserte, og samfunnet må kunne stole på at 


forskinga blir utført i solide fagmiljø med høg kompetanse. Evalueringar viser at utdanninga 


og forskinga i Noreg er god, men at vi har fleire svake og fragmenterte utdannings- og 


forskingsmiljø, og at vi har få framifrå miljø. Regjeringa vil at alle utdannings- og forskings-


miljøa i Noreg skal ha høg kvalitet, og at fleire skal hevde seg internasjonalt. Dette inkluderer 


også fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid.  


Styringsparametrar: 


Delen bachelorkandidatar som gjennomfører på normert tid (DBH)


Delen mastergradskandidatar som gjennomfører på normert tid (DBH)


Delen studentar som gjennomfører utdanninga på normert tid, er framleis for låg.


Forseinkingar inneber betydelege kostnader for den enkelte studenten og bind ressursar


ved institusjonane. Låg gjennomføring av utdanninga kan også vere ein indikator på


dårleg kvalitet. Rapporteringa for 2018 som departementet får i 2019, vil vise resultata


for 2015-kullet for bachelorkandidatar, og 2016-kullet for mastergradskandidatar.


Delen ph.d.-kandidatar som gjennomfører innan seks år (DBH)


Måltala i Meld. St. 30 (2008–2009) Klima for forsking, jf. Innst. S. nr. 354 (2008–


2009), er ikkje nådde. Rapporteringa for 2018 som departementet får i 2019, vil vise


resultata for 2012-kullet.


Skår på korleis studentane oppfattar studiekvaliteten (Studiebarometeret - NOKUT)


Studiebarometeret viser data frå ei nasjonal studentundersøking om korleis studentane


oppfattar kvaliteten i studieprogramma.


1 http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action
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Fagleg tidsbruk (timar) per veke blant heiltidsstudentar (Studiebarometeret - NOKUT) 


Krav til studentane og engasjementet deira er blant faktorane som påverkar læringa til 


studentane. Skal studentane utnytte eige læringspotensial fullt ut, krev det at dei 


investerer tilstrekkeleg tid i utdanninga.  


Talet på publikasjonspoeng per fagleg årsverk (DBH)


Publiseringspoeng er eit uttrykk for både volum og kvalitet på den vitskapelege 


publiseringa. I sektoren er det rom for betring, særleg med omsyn til kvaliteten i 


publikasjonane. 


Verdien av Horisont 2020-kontraktar per FoU-årsverk (Forskingsrådet/NIFU) 


Regjeringa har som mål at Noreg skal auke forskingssamarbeidet med EU. Det vil bidra 


til å auke kvaliteten i norsk forsking, styrke innovasjonsevna og verdiskapinga og gjere 


oss betre i stand til å møte store utfordringar i samfunnet.  


Delen utreisande utvekslingsstudentar på Erasmus+ av totaltalet på studentar (DBH) 


EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus+, er eit viktig verkemiddel for 


mobilitet og internasjonal erfaring. Det er for få studentar som reiser ut som del av


utdanninga, og særleg er det få som reiser ut på Erasmus+-program.


Sektormål 2: Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling


Grunnlaget for framtidig verdiskaping og velferd i Noreg er å realisere kunnskapssamfunnet. 


Regjeringa har som ambisjon at Noreg skal vere eit av dei mest innovative landa i Europa. 


Universitet og høgskolar er sentrale i den økonomiske, kulturelle og sosiale utviklinga både 


regionalt og nasjonalt, og avgjerande for å vidareutvikle kunnskapssamfunnet. Noreg har eit


kunnskapsintensivt arbeidsliv med behov for oppdatert kunnskap og kompetanse. Skal 


universitet og høgskolar fylle denne rolla, må dei ha eit utstrakt samarbeid med samfunns- og 


næringsliv. Noreg treng forsking, fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og 


kandidatar som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentleg og 


privat sektor.  


Styringsparametrar: 


Delen mastergradskandidatar sysselsett i relevant arbeid eit halvt år etter fullført 


utdanning (Kandidatundersøkinga - NIFU) 


Sysselsetting i relevant arbeid er ein indikator på om utdanninga er relevant for 


arbeidslivet. NIFU gjennomfører ei spørjeundersøking blant personar med mastergrad 


om lag eit halvt år etter at dei har fullført utdanninga. Undersøkinga blir gjennomført 


anna kvart år.  


Bidragsinntekter frå Forskingsrådet per fagleg årsverk (DBH) 


Andre bidrags- og oppdragsinntekter per fagleg årsverk (DBH) 


Det er behov for sterkare koplingar mellom forsking, høgre utdanning og innovasjon. 


Det er potensial for meir samspel enn i dag som kan gi utslag i inntekter frå bidrags- og 
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oppdragsverksemd. Storleiken på inntekter frå Forskingsrådet er også ein indikator på 


kvalitet i forskinga.


Delen forskingsinnsats i MNT-fag (FoU-statistikken - NIFU)


MNT-faga (matematikk, naturvitskap og teknologi) har særleg betyding for framtidig


verdiskaping og for å gjere det mogleg å oppretthalde velferdsnivået i Noreg. MNT-


faga har ikkje hatt like stor auke i driftsutgifter til FoU som andre fagområde i perioden


2001-15. Det er eit mål å styrke forskingsinnsatsen i desse faga. NIFU gjennomfører


denne undersøkinga anna kvart år.


Sektormål 3: God tilgang til utdanning 


Utdanningstilbodet skal legge til rette for god tilgang til nødvendig arbeidskraft og kompetanse 


i alle delar av landet. God tilgang inneber ikkje berre geografisk nærleik, men også tilbod om 


studiefinansiering og studentbustad, at studietilbodet er tilpassa ulike typar studentar, bruk av 


digitale læringsressursar og anna som gjer det mogleg med livslang læring. Regjeringa vil at 


alle skal ha tilgang til høgre utdanning, og at det skal vere mogleg for alle å ta høgre utdanning, 


uansett kjønn, etnisk, sosial og økonomisk bakgrunn og bustad. Livslang læring er viktig for å 


legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den enkelte og for samfunns- og 


arbeidsliv.  


Styringsparameter: 


Kandidattal på helse- og lærarutdanningane, jf. måltal (DBH)


Dette er utdanningar der det er kritisk at institusjonane møter behova i samfunnet. For


helsefagutdanningane er måltala i stor grad oppfylt, mens det framleis er utfordringar


for lærarutdanningane. Kandidatmåltala går fram av tabellen under kap. 2.3.


Institusjonane kan sette høgre måltal på utdanningane enn det departementet har


fastsett. For andre utdanningar set institusjonen sjølv eventuelle kandidatmåltal.


Sektormål 4: Effektiv, mangfaldig og solid høgre utdanningssektor og forskingssystem 


Ein effektiv, mangfaldig og solid høgre utdanningssektor og tilsvarande forskingssystem skal 


bidra til best mogleg måloppnåing på dei tre første sektormåla. Universitet og høgskolar 


forvaltar ein betydeleg del av midlane for fellesskapet. Ressursane skal brukast effektivt og til 


beste for samfunnet. Institusjonane skal utvikle profilar i tråd med styrke og eigenart, og bidra 


til ein differensiert sektor med høg kvalitet. Vidare skal dei møte behova i samfunnet på ulike 


område og bidra til at Noreg kan hevde seg internasjonalt som ein framifrå kunnskapsnasjon.


Det vil framleis vere behov for samarbeid, arbeidsdeling og fagleg konsentrasjon i universitets- 


og høgskolesektoren etter at strukturreforma er gjennomført. Institusjonane må halde fram med 


å sjå korleis dei saman kan løyse utfordringar i sektoren. Institusjonar som har grunnlag for 


det, er forventa å dyrke fram utdannings- og forskingsmiljø som kan hevde seg i verdstoppen.  


Styringsparametrane under dei tre første sektormåla vil også seie noko om måloppnåinga på 


dette målet, sidan sektormål 4 er eit tverrgåande mål som skal bidra til best mogleg 
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måloppnåing på dei tre første sektormåla. Departementet har i tillegg sett desse 


styringsparametrane under sektormål 4: 


Styringsparametrar: 


Talet på studiepoeng per fagleg årsverk (DBH)


Denne styringsparameteren gir saman med dei andre styringsparametrane under


sektormål 1 og 2 indikasjonar på utviklinga i effektiviteten ved den enkelte


institusjonen.


Delen kvinner i dosent- og professorstillingar (DBH)


Veksten i delen kvinner i dei faglege toppstillingane er såpass langsam at det er


nødvendig å halde oppe merksemda på området for å nå raskare resultat.


Delen mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstillingar (DBH)


Det er framleis for høg del mellombels tilsette i sektoren, særleg i undervisnings- og


forskarstillingane. Styringsparameteren gjeld ikkje for private høgskolar.


Delen av samlingane og objekta ved universitetsmusea som er tilstrekkeleg sikra og


bevart (DBH)


Tilfredsstillande sikring og bevaring av samlingane og objekta ved universitetsmusea


er framleis ei utfordring.
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28. Oktober 2017 


 


Søknad om studentmidler for 2018 


Medisinsk Studentutvalg (MEDSU) oversender herved sin søknad om studentmidler for 


2018. MEDSU består av representanter for alle fagutvalg ved fakultetet, og representerer 


alle studentene ved Det medisinske fakultet. I tillegg til å fungere som et utvidet 


kontaktnettverk mellom studentene og ledelsen ved fakultetet, har MEDSU også i 


oppgave å fordele de midlene som fakultetet bevilger til studentrettede tiltak.  


 


For 2017 fikk vi tildelt 550.000,-, hvorav 100.000 var øremerket.  


 


For 2018 søker vi om til sammen 754.000,-  hvorav 150.000,- er øremerket. 
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Studieplanfinansierte midler (SFM) 


Dette er midler som går direkte til drift av MEDSU og fagutvalg. Midlene brukes til 


møter, arrangering av fagkritisk dag, og annet som utvalgene trenger for å drive sitt 


arbeid. Vi søker til sammen om 391.500,-  til studieplanfinansierte midler.   


Detaljer i vedlegg 1. 


 


Øremerkede midler 


MEDSU ønsker 150.000,- som øremerkede midler til følgende formål: 


 - Fadderstyret (10.000,-) 


 - Avslutningsmidler (45.000,-) 


 - Ryddeordning AHH, BBB og NOB (20.000,-) 


 - Honorar (75.000,-) 


Med unntak av honorar er dette tilsvarende tildeling som ble gitt i 2017. Vi søker i år om 


mer midler til honorar.    
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Ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM) 


I en krevende studiehverdag er det viktig at studentene har mulighet til å koble ut med 


ulike fritidsaktiviteter. Ved fakultetet er det en rekke ideelle og sosiale foreninger som 


tilbyr dette. Bredden av foreninger er stor, og de fleste studentene er engasjert i en eller 


flere organisasjoner. Foreningene drives av studenter på frivillig basis, og de fleste er 


helt avhengige av støtte fra fakultetet.  


De hovedsosiale foreningene innenfor de ulike studieretningene prioriteres først.  


Videre vil fordeling av midler vurderes ut fra disse kriteriene: 


• Konkrete planer for midlene  


• Bidrag til læringsmiljø  


• Bidrag til å sikre bredden av studentorganisasjoner  


• Erfaring fra tidligere tildelinger  


• Hvor mange studenter midlene går til   


• Organisasjoner som er åpne for alle studenter ved fakultetet skal prioriteres  


• Organisasjonens mulighet til å anskaffe midler andre steder  


• Investeringer skal prioriteres foran driftsmidler 


 


Vi søker om totalt 362.500,- til ikke-studieplanfinansierte midler.  


Detaljer i vedlegg 2.  
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På vegne av Medisinsk Studentutvalg (MEDSU) 


 


Gard Aasmund Skulstad Johanson     Selene Buskland 


Leder         Økonomiansvarlig  
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Vedlegg 1:  


Oversikt studieplanfinansierte- og øremerkede midler og prioriterte tiltak 2018 
 


Fagutvalg og MEDSU Beløp 


Ernæringsstudentenes Fagutvalg (EFU) 20  000,00 


Eureka! 17  500,00 


Farmasøytisk Fagutvalg (FFU) 61  000,00 


Fagutvalg for Medisinsk Biologi (Nucleus) 33  000,00 


Medisinsk Fagutvalg (MFU) 55  000,00 


Odontologisk fagutvalg (OFU) 35  000,00 


Medisinsk studentutvalg (MEDSU) 20  000,00 


Totalt  241 500,00  
 


Øremerkede midler Beløp 


Avslutningsmidler     45 000,00  


Fadderstyret     10 000,00  


Honorar     75 000,00  


Ryddeordning     20 000,00  


Totalt  150 000,00  
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Vedlegg 2:  


Oversikt over mottatte søknader til ikke-studieplanfinansierte midler 2018 


 


Dette er beløpene MEDSU har mottatt søknad om fra de ulike studentorganisasjonene 


ved fakultetet.  


 


Hovedsosiale organisasjoner  Beløp 


EFiB 45  600,00 


Generica 40  000,00 


MiB 65  000,00 


OF 45  000,00 


Driftstyret Gade 4  500,00 


Totalt  200 100,00  
 


Andre organisasjoner Beløp 


BAMS 14  200,00 


MB&SE 4  800,00 


Efritt 6  000,00 


KRIMS 5  000,00 


Løpegruppen 5  400,00 


Medisinersquash 2  000,00 


Medisinsk roklubb 22  000,00 


Plica vocalis 15  000,00 


Mannskoret Laudes 17  000,00 


Medisinball 10  000,00 


Komiteen for akuttmedisinsk fagdag 14  000,00 


NFSH 10  000,00 


Klima=Helse 6  000,00 


Stryk 5  000,00 


MedHum 5  000,00 


Medisinsk tur og friluftslag 6  000,00 


NMF 10  000,00 


Nmf Bergen, utvekslingskomite 5  000,00 


Totalt   162 400,00 
 
 







 
 
 


Vedlegg 4. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2018 
 
Økonomistyring og disponering av budsjettrammen 
Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig, både for virksomhet 
finansiert gjennom grunnbudsjettet og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Fakultetet skal 
vurdere og iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås og 
tiltak som begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Fakultetet disponerer den 
rammen som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt i tildelingsbrevet. 
Gjeldende regler i økonomireglementet, med tilhørende rutiner, myndigheten som fastsatt og 
dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet og generelle retningslinjer omtalt i dette 
brevet skal også være førende for fakultetets disponeringer av rammen. Det er viktig å ha 
informasjon om måloppnåelse av igangsatte tiltak, i tillegg til å ha god ressursforvaltning for å 
mestre nye utfordringer. Fakultetsstyret avgjør frekvens og omfang ut fra risiko og 
vesentlighet.  
Fakultetene skal utarbeide disponeringsplan for bruk av tildelte midler. Fakultetsstyrets 
fordeling av midler og periodisert budsjett skal imøtekomme dette hensynet.  
Fakultetene har ansvar for å fordele bevilgningene til instituttene. Generelle retningslinjer for 
forvaltning av budsjettene er gitt i universitetets regelsamling. Fakultetets 
budsjettdisponeringer skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets økonomiplan blir 
synlig som et periodisert budsjett. Universitetsdirektøren vil forholde seg til denne 
økonomiplanen og vil etter behov innhente avviksforklaring i forbindelse med 
månedsrapportering. Det legges til grunn at fakultetsstyret får økonomistatus, med budsjett 
og regnskap til behandling minimum fire ganger årlig. Det vises for øvrig til rapporteringskrav 
i universitetets regelsamling.  
Det legges til grunn at fakultetene utvikler systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at 
fakultetet drives i samsvar med gjeldene lover og regler.  
Budsjettdisponeringsmyndighet 
I Retningslinjer for Budsjettdisponeringsmyndighet ved UiB, fastsettes det hvordan 
budsjettdisponeringsmyndighet skal praktiseres og hvordan denne delegeres.  
For rutiner for budsjettdisponeringsmyndighet vises det til regelsamlingen.  
For budsjettdisponeringsskjema for 2017 vises det til innsendte skjema i ePhorte, sak 
16/11625. Skjema for 2018 skal sendes inn etter rutine beskrevet på ansattsidene, til 
ePhortesak 17/13467.  


Spesielle forhold 
I disse retningslinjene fokuseres blant annet på noen relevante forhold som 
universitetsledelsen har særs fokus på, blant annet for å sikre god internkontroll og for å 
unngå og/eller avdekke misligheter. Dette innbefatter viktigheten av å utøve varsomhet i 
tilknytning til utbetalinger til selskaper der person med budsjettdisponeringsmyndighet har en 
egeninteresse og også hvordan håndtere utbetalinger til en selv. Ordinære habilitetsregler, 
blant annet gitt i Forvaltningsloven § 6, må følges. 


Ved fakulteter med tilsatt dekan er det dekan som har et selvstendig ansvar for økonomien, 
mens det ved fakulteter med valgt dekan er fakultetsdirektøren som har det samme ansvaret.  


I Retningslinjer for representasjon og bevertning fastsettes regler for når representasjon kan 
finne sted, maksimalsatser og det vises der til Statens personalhåndbok punkt 10. Når det 
gjelder tips er det kun anledning å få dekket dette unntaksvis i utlandet over statens regning. 
Disse retningslinjene finnes på ansattsidene til UiB.  


Den som utøver budsjettdisponeringsmyndighet har et stort ansvar for å etterleve disse 
bestemmelsene. 







 side 2 av 5 


 
   


Økonomimodell, kontostreng og kontoplan  
Det er i 2018 ingen vesentlige endringer i økonomimodell, kontostreng eller kontoplan.  
Budsjettering  
Universitetet har tre budsjetter; B1, B3 og B4. B1-budsjettet er å forstå som rammeoversikt 
som viser totalbudsjettet for fakultetene og avdelingene. B3-budsjettet er UiB sitt 
hovedbudsjett slik det kommer frem i økonomisystemet og skal reflektere ventet aktivitet i 
løpet av året. B4-budsjettet er et budsjett som kan brukes fritt til prognoser og alternative 
budsjetter. Fakultetene og avdelingene skal avstemme B3 mot B1, der Økonomiavdelingen 
foretar regelmessige kontroller av at B1 er lik B3 og er avstemt. Fakultetene kan selv velge 
detaljeringsgrad for budsjettene i økonomisystemet (B3), men det skal minimum budsjetteres 
med detaljarter for alle enkeltposter over 0,5 mill. kroner. 
Det vil i 2018 tas bruk et prognosebudsjett, B5. Dette er vil skje i mars og mer informasjon 
om dette vil komme når det er klart hvordan dette skal tas i bruk.  
Budsjettene skal periodiseres for inntil 12 måneder. Budsjettene skal i rimelig grad være 
konsistent med konteringen. Deretter vil det ikke være anledning for fakultetene å endre 
budsjettrammen med mindre det er behandlet og vedtatt i universitetsstyret.  
Fakultetene og avdelingene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede 
månedsbudsjetter. Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den 
løpende rapporteringen gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer. 
Periodisering av større kostnadsposter skal skje i samarbeid med seksjon for regnskap.  
Inntektene fra departementet i 2018 blir periodisert med Kunnskapsdepartementets 
periodiseringsnøkkel. Det vises til informasjon på Økonomiavdelingens nettsider. 
Det skal settes opp budsjett for årets investeringer i kontoklasse 4 med motpart 00 for hver 
budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger innenfor 
forpliktelsesmodellen budsjetteres på gjeldende arter i klasse 3, 4 og 6 på motpart 81. Det 
legges til grunn at fakultetene og avdelingene budsjetterer et reelt nivå for avskrivninger i 
2018, og at investeringsbudsjettene holder tilstrekkelig nivå slik at merinntektene for 
avskrivninger (avskrivningsinntekter) ikke overskrider beløpet i tildelingsbrevet. 
Internhusleien blir belastet månedsvis med 1/12 i hver måned.  
Økonomiavdelingen legger budsjettrammen inn i økonomisystemet i B1-budsjettet. 
Fakultetene og avdelingene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i 
økonomisystemet i B3. Fristen for dette er 15. januar. 
Kravene til budsjettering gjelder også BOA- virksomhet som føres på fakultetets stedkoder. 
Det lages egne budsjetter for BOA-virksomheten. Det skal settes samlet budsjettmål innenfor 
fire hovedområder fordelt egne mål på samleprosjekter som finnes under hovedområdene: 


Hovedområde BOA Prosjekt Oppdragsgiver/samarbeidspartner 
Fakturert 
inntekt 


Inngående 
balanse 


Utgående 
balanse 


Oppdragsaktivitet 100005 Oppdrag 3030/3130/3230 3243 3244 


Aktivitet finansiert av Forskningsrådet 199995 NFR 3400 3403 3404 


Aktivitet finansiert av EU 639994 EU utdanning og annet 3425 3428 3429 


  639995 EU forskning 3420 3423 3424 


Aktivitet finansiert av Andre 219995 Statlig finansiering 3410 3413 3414 


  299994 Regionale forskningsfond 3435 3438 3439 


  299995 Kommunal- og fylkeskommunal finansiering 3430 3433 3434 


  399995 Organisasjoner 3440 3443 3444 


  469994 Gaveforsterkning 3465 3468 3469 


  469995 Gaver  3460 3463 3464 


  499995 Næringsliv/privat 3450 3453 3454 


  599995 Stiftelser 3440 3443 3444 


  699995 Andre 3490 3493 3494 
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Det budsjetteres etter vanlige retningslinjer i disse hovedkategoriene, i tillegg skal det 
budsjetteres med planlagt egenandel og egenfinansiering. Budsjettering av inngående 
balanse, fakturert inntekt og utgående balanse blir også videreført i 2018. Budsjettene i 
prosjektmodulen skal budsjetteres mer detaljert enn beskrevet over. 
Sosiale kostnader  
I 2018 er ferielønnssatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er 12,35 % av 
brutto årslønn inkludert OU-midler, 0,85 % høyere enn i 2017. Arbeidstakerandelen av 
pensjonspremien (2 %) er inkludert i lønnsutgiftene. Gruppelivsforsikring vil være 1 287 
kroner per person. Arbeidsgiveravgiften er 14,1 % og beregnes av lønn, ferielønn, pensjon 
og gruppelivsforsikring. Det vises til Økonomiavdelingens web-sider for mal for beregning av 
lønnskostnader. 
Kopi- og papirpenger  
Avgiften per år for studenter er 391,60 kroner. Den nye avtalen er i all hovedsak en 
videreføring av avtalen fra 2014 som krever at all klarering blir foretatt i Kopinors verktøy 
Bolk, og åpner for bruk av digital studielitteratur. Studentene får tilgang til å kjøpe digital 
studielitteratur gjennom Litteraturkiosken. Klarering og administrasjon av Litteraturkiosken 
utføres av UiB sentralt. Betaling for studenters utskrifter fra universitetets nettverksprintere, 
skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at lokale innkrevingsordninger for utskrifter skal 
være avviklet. 
Internhusleie  
Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter: 


• En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter 
• En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm 
• En komponent for energikostnader som beregnes per kvm 
• En komponent for kostnader for undervisningsrom 


Arealkostnadene har økt mer enn lønns- og priskompensasjonen (LPK) de siste årene. Dette 
er i tråd med plan for investering som ble lagt frem i sak 42/14, der det ble vedtatt en plan for 
investering for UiB, som skal finansieres gjennom husleieordningen. I tillegg slår økte 
leiekostnader knyttet til nybygget til kunst- og designutdanningen i Møllendalsveien 61 inn i 
modellen fra 2018. Det aller meste av denne økningen kompenseres for ved hjelp av 
husleietilskudd. På bakgrunn av kostnadsanslagene for universitetets bygningsdrift, 
energiforbruk og investering i 2017, er det vedtatt en gjennomsnittlig vekst på 17,3 % for 
2018, eller 14,2 % ut over LPK. Faktisk endring vil variere som følge av forskjellig 
arealsammensetning. For 2018 blir prisene som følger:  


Kategori Grunnleie Drift Felleskostnad Pris per kvm Energi per kvm Sum totalt per kvm
0,0 -                 126,83              393,20                520,03              178,19                 698,22                       
0,5 595,77           126,83              393,20                1 115,80           178,19                 1 293,99                     
1,0 680,88           126,83              393,20                1 200,91           178,19                 1 379,10                     
1,5 765,99           126,83              393,20                1 286,02           178,19                 1 464,21                     
2,0 851,10           126,83              393,20                1 371,13           178,19                 1 549,32                     
2,5 936,21           126,83              393,20                1 456,24           178,19                 1 634,42                     
3,0 1 021,32         126,83              393,20                1 541,35           178,19                 1 719,53                      


Anslaget på energikostnader er noe høyere enn i 2017. Det forventes en økning i pris per 
kilowattime, samtidig som det budsjetteres med et lavere forbruk av fjernvarme enn i 2017.  
Prisen for undervisningsrom øker med 2,8 %. Akontobeløpet øker derimot med 2,0 %, som 
betyr at det er forutsatt en reduksjon i bruk av undervisningsrom ved fakultetene, 
sammenlignet med 2017. Det er lagt til grunn erfaringstall fra høst 2016 og vår 2017. Leie for 
undervisningsrom vil bli avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for 
rombooking. Det ble i sak 118/17 åpnet for at det i løpet av 2018 kan innføres en differensiert 
prisstruktur for å effektivisere bruken av undervisningsrom med hensyn til tidsrommet 
rommet er booket og skal benyttes. En slik endring kan få en effekt på faktisk belastet 
undervisningsrom i løpet av 2018.  
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For 2018 gir dette følgende husleiekostnader for fakultet og avdelinger, fordelt på husleie, 
tomgangsleie, energi og undervisningsrom. 


Avdeling Husleie uten 
energi 2018


Tomgangsleie 
2018


Husleie uten 
energi 2017 Energi 2018 Energi 2017 Leie underv.rom 


2018
Leie underv.rom 


2017


A 11 HF 27 470 941           1 017 091             25 199 136           3 534 169             3 665 604             5 155 699             5 305 345             
A 12 MN 96 016 267           3 224 531             84 154 910           12 277 837           12 153 133           6 348 240             6 512 659             
A 13 MED 70 786 800           2 315 191             60 451 332           8 665 617             8 354 958             2 859 993             2 873 238             
A 15 SV 25 797 013           921 899               20 867 103           3 290 671             3 019 018             3 688 749             3 571 490             
A 16 JUS 12 020 053           455 049               10 392 614           1 537 313             1 500 165             2 621 084             2 466 225             
A 17 PS 19 012 220           680 949               16 734 834           2 457 873             2 437 970             2 739 823             2 221 682             
A 18 KMD 30 589 748           964 447               5 678 369             3 699 401             879 508               
A 19 FFS 4 624 544             145 917               4 107 233             563 282               562 465               
A 32 UB 30 977 682           982 415               27 403 716           3 950 281             3 899 249             
A 34 BM 41 288 902           1 323 935             37 572 638           5 781 210             5 827 630             
Sum fakulteter 358 584 170         12 031 425           292 561 886         45 757 653           42 299 700           23 413 589           22 950 641           
B 21 ADM 24 035 788           760 856               17 342 043           3 015 049             2 469 276             
B 22 IT 5 884 618             274 187               5 544 116             3 863 587             3 668 503             
Sum IT og ADM 29 920 406           1 035 042             22 886 159           6 878 635             6 137 779             -                      -                      
C 20 UST - ANDRE 71 417 535           2 328 326             61 498 864           8 775 432             8 512 578             2 586 411             2 502 347             
C 23 EIA 77 356 754           -15 398 803          73 481 351           11 253 062           12 508 763           -26 000 000          -25 452 988          
C 35 Andre 126 157               4 010                   111 191               16 395                 16 287                 
Sum UiB felles 148 900 446         -13 066 468          135 091 406         20 044 889           21 037 628           -23 413 589          -22 950 641          
Totalsum 537 405 022         -                      450 539 451         72 681 177           69 475 108           -                      -                       
 
Som følge av arbeidet med en felles internhusleiemodell for de selvforvaltende 
universitetene er det innført en ny komponent i grunnleien, kalt tomgangsleie. Dette er et 
tillegg i pris for ledige lokaler. Denne endringen kompenseres via husleietilskudd, slik at dette 
ikke påvirker den totale husleiebelastningen for brukerne. 
 
Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag  
For sats til dekning av indirekte kostnader (overhead) skilles det i prosjektmodulen mellom 
den beregnede satsen for inndekning av indirekte kostnader av finansiør (inntektsoverhead) 
og den som beregnes som faktiske indirekte kostnader (kostnadsoverhead). Dersom 
inntektsoverhead er lavere enn kostnadsoverhead, vil forskjellen automatisk bli ført som 
egenandel i prosjektet. 
I løpet av 2015 ble det mulig å legge inn ulik sats for kostnadsoverhead på prosjektene og 
per bidragsyter i prosjektene. Satsen som legges inn skal være basert på kronesatsene for 
indirekte kostnader som er beregnet etter TDI-modellen, slik at prosjekter vil budsjetteres og 
regnskapsføres i samsvar med TDI-modellen.  Satsene skal beregnes for alle nye PA-
prosjekter som opprettes, ved flere bidragsytere beregnes det en sats per bidragsyter. 
Informasjon om beregning og maler for beregning av satser ligger på ansattsidene.  
Fusjonen med KHiB tilsier beregning av nye satser for indirekte kostnader. Den fulle effekten 
av fusjonen med KHiB vil ikke være synlig for UiB før året 2017 er over og regnskapet 
ferdigstilt. Satsene vil beregnes på nytt i 2018 og videreføres i 2017 med LPK:   


Type årsverk Beløp Består av 


Teknisk/administrative årsverk kr 124 000 Arbeidsplassats 


Vitenskapelige årsverk kr 449 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats 


Bruk av forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader) skal synliggjøres i prosjektenes budsjett 
og regnskap som direkte kostnader. Leiestedsprisene beregnes ved enhetene ved hjelp av 
maler og andre hjelpemidler fra Økonomiavdelingen. Internartene 9086/9186 brukes til hhv. 
belastning og godskriving av leiested.  
Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for 
rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Fellesbidraget for rekrutteringsstillinger på GB 
videreføres med LPK og belastes med 71 000 pr årsverk i 2018. Ordningen med to ulike 
satser for BOA-årsverk videreføres i 2018. For teknisk-administrative årsverk er satsen 71 
000 kroner og for vitenskapelige årsverk er satsen 142 000 kroner. Fellesbidraget blir 
belastet med 1/12 hver måned.  
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Ordningen med fellesbidrag på frikjøp vil bli videreført i 2018. Det er viktig at alle føringene 
på art 9024 merkes riktig, slik at føringen av fellesbidrag blir riktig. "T" (for 
teknisk/administrativ) eller "V" (for vitenskapelig) i tillegg til årsverkandel frikjøpt i prosent. 
Eksempel på linjebeskrivelse blir da: «V 50 % O. Olsen jan-17». Frikjøp som er ført uten slik 
merking vil medføre belastning av fellesbidragssatsen for vitenskapelige årsverk. 
Inntekter fra BOA kan og vil normalt bidra til dekning av fakultetenes utgifter til husleie. 
Fakultetene har inngått avtaler om arealer og forvalter disse. De har fullmakt til å belaste 
egen BOA-virksomhet med husleie og eventuelle andre kostnader.  
Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og 
regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid 
fullfinansieres for å unngå konkurransevridning. Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og 
universitetets egeninnsats i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte 
kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og 
prosjektregnskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt.  
Rekrutteringsstillinger 
Måltall for rekrutteringsstillinger er gitt av tabell 1, der fakultetene selv kan disponere mellom 
stipendiater og postdoktorer, der antall stipendiater ikke kan være lavere enn 80 % av 
måltallet.   
For 2018 blir inntektsføringen av rekrutteringsstillinger som i 2017. Oppdelingen av «gamle» 
(tildelt før 2005) og «nye» (tildelt etter 2005) stillinger vil opprettholdes og inntektsføringen vil 
skje etter KD sin fordelingsnøkkel. Inntekten for «nye» stillinger vil bli avregnet mot måltall 
etterskuddsvis hvert halvår. Dersom fakultetet ligger under måltallet for «nye» stipendiater vil 
inntekten justeres ned med allerede inntektsført beløp for antall årsverk under måltallet. 
Justering vil ikke bli gjort dersom fakultetet ligger over måltallet for «nye» stipendiater.  
Innkjøp  
Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes 
av tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal 
benyttes jf. styresak 13/16. Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre 
konkurranse ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over 
100.000 kroner, stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon. Seksjon for innkjøp 
skal bistå i alle innkjøp over 100.000 kroner dersom det ikke foreligger rammeavtaler. Felles 
rammeavtaler er basert på konkurranse og gir tilgang for alle enheter til å foreta enkeltkjøp 
uansett beløpsgrense hos avtaleleverandøren(e). For produkter som kan kjøpes gjennom 
etablerte rammeavtaler, er enhetene forpliktet til å benytte avtalen(e). For mer informasjon, 
se http://www.uib.no/foransatte/102700/anskaffelser-og-innkj%C3%B8p 
 
  



http://www.uib.no/foransatte/102700/anskaffelser-og-innkj%C3%B8p
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Universitetet i Bergen 
Det medisinske fakultet 


Sak nr.:  2017/12619 


Styresak: 110/2017 


Møte: 29.11.2017 


Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunde 2017) i fagområdet 
odontologi (pedodonti) -  oppnevning av komite 


Førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie søkte innen fristen 15. september 2017 om 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (pedodonti). 
Fakultetsstyret oppnevnte sakkyndig bedømmingskomité foreslått av Institutt for klinisk 
odontologi. Da en av komite-medlemmene likevel ikke oppfylte kravene for å kunne påta 
seg oppdraget, foreslår Institutt for klinisk odontologi følgende sakkyndig komite: 


• Professor Tiril Willumsen, UiO, tiril.willumsen@odont.uio.no (leder)
• Professor Svante Twetman, Københavns Universitet, stwe@sund.ku.dk
• Professor Morten Eirik Berge, Universitetet i Bergen, morten.berge@uib.no


Alle tre er forespurte og har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget. 


Forslag til vedtak: 
Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Tiril Willumsen (leder), 
professor Svante Twetman, og professor Morten Eirik Berge som sakkyndig komité 
for å vurdere førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie for opprykk til professor etter 
kompetanse i fagområdet odontologi (pedodonti).  


Per Bakke Gerd Johannessen  
Dekan Seksjonsleder Personal 


14.11.2017/ANNGA 


Vedlegg:  
1. Forslag til komite, Institutt for klinisk odontologi, datert 14.11.2017
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Marit Slåttelid Skeie



mailto:stwe@sund.ku.dk





 
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 
Haukelandsveien 28 
Bergen 


Saksbehandler 
Ann Lisbeth Garnes 
55586567 
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Det medisinske fakultet 
 
  
  


 
 
Oppnevning av ny komite 
 
 
Vi viser til Det medisinske fakultet styresak nr. 98/17 i møte 25.10.2017 vedrørende 
oppnevning av bedømmingskomite for Marit Slåttellid Skeie sin søknad om personlig opprykk 
til professor etter kompetanse. På grunnlag av at det etter fakultetsstyrets godkjenning av 
komiteen er kommet fram at Professor Ann-Katrin Johansson ved Institutt for klinisk 
odontologi har sampublisert med Skeie i 2015, foreslår Institutt for klinisk odontologi ny 
komite: 
 
Professor Tiril Willumsen, UiO, tiril.willumsen@odont.uio.no (leder)  
Professor Svante Twetman, Københavns Universitet, stwe@sund.ku.dk 
Professor Morten Eirik Berge, Universitetet i Bergen, morten.berge@uib.no 
 
Alle tre er forespurt og har sagt seg villig til oppdraget. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm  
Instituttleder  Signe Solberg  
 Administrasjonssjef  


Referanse Dato 


2017/12619-ANNGA 14.11.2017 
  


 



mailto:stwe@sund.ku.dk











		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Forslag til komite, Institutt for klinisk odontologi, datert 14.11.2017

		Vedlegg 2 - Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Marit Slåttelid Skeie






  


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 2017/1540  Møte: 29.11.2017 
 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Årshjul for fakultetsstyret høst 2017, vedl.  
b) Rapportering midlertidighet. Ettersendes 
c) Oversikt over HMS-avvik i perioden 13.10.2017 til 16.11.2017  
d) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.11.2017/inghag    







uib.no


7. sept.


25. okt.


29. nov.


13. des.


Vår 2018


Høst 2017
Styresaker O-saker


Sept. • Konstituering av fakultetsstyret
• Økonomirapport per juli 2017
• Budsjettforslag 2018
• Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater
• Utvidelse av professorstilling
• Oppnevning av prodekaner
• Oppnevning av tilsettingsråd
• Tilsettinger


• Årshjul for fakultetsstyret høst 2017
• Rapportering HMS-avvik 
• Dekanen orienterer 


Okt. • Økonomirapport september 2017
• Opprykk professor etter kompetanse – søknadsrunde 2017 –


oppnevning av komitéer
• Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 2017 –


godkjenning av vurdering fra sakkyndig komite
• Bedømmelse av avhandling for ph. d.-graden
• Strategi for fakultetet


• Årshjul for fakultetsstyret høst 2017
• Høring – forslag om endringer i 


opptaksforskrift. Svar fra fakultetet.
• Studentopptak høsten 2017
• Rapportering HMS-avvik 
• Dekanen orienterer


Nov. • Økonomirapport per oktober 2017
• Budsjettprosess 2018 – momenter ved fordeling av budsjett
• Strategi og handlingsplaner for forskning, forskerutdanning og 


innovasjon
• Opprykk professor e kompetanse – søknad 2017 - oppnevne komitéer
• Tilsettinger 
• Oppsigelser


• Årshjul for fakultetsstyret høst 2017
• Rapportering HMS-avvik 
• Rapportering midlertidighet
• Dekanen orienterer 


Des. • Evaluering av ny fakultetsstruktur 2013 - sluttbehandling
• Budsjett 2018 – forslag til fordeling
• Tilsettinger 
• BOA


• Årshjul for fakultetsstyret høst 2017
• Rapportering HMS-avvik for gjeldende 


periode og for høsten 2017
• Dekanen orienterer 


Fakultetsstyresaker MED årshjul høst 2017
Det medisinske fakultet


Versj. 22.11.2017
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinske fakultet 
 
   
  Møte: 29.11.2017 
 
 
III B  Rapportering midlertidighet: 
  
Vedlagt er oversikt over utviklingen av midlertidige årsverk per institutt fra 2013 til og 
med 2017. Tallene bygger på de rapporterte årsverkene til DBH pr. 1.10 hvert år. 
 
Tabellen under vider prosentandelen midlertidige ved Det medisinske fakultet. Den 
reelle midlertidigheten er uten rekrutteringsstillinger og åremålsstillinger. Tabellen 
viser andel midlertidige årsverk av alle årsverk, midlertidige uten 
rekrutteringsstillinger og åremålsstillinger og nederst prosentandel midlertidige 
årsverk når rekrutteringsstillinger, åremålsstillinger og vikarer er tatt ut. 
 
 2013  2014  2015  2016  2017 
Prosent av alle midlertidige 44,25   46,36   45,42   44,72   42,84 
Prosent midlertidige uten 
rekrutteringsstillinger og åremål 13,07   14,97   14,85   14,89   13,39 
Prosent midlertidige uten 
midlertidige uten rekrutterings-
stillinger, åremål og vikarer 9,84   12,52   13,09   12,39   10,08 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
28.11.2017/gej   
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3. Midlertidige ansatte, alle finansieringer - uten rekruttering, åremål og vikarer
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Meldte avvik i perioden 13.10.2017 - 16.11.2017


Opprettet Sted Tittel Kategorisering Behandles Ved Enhet
Student / 
ansatt


17.10.2017 Det odontologiske fakultet Stikk/riftskade
Personskade: Annet - 
Stikkskade


Institutt for klinisk 
odontologi Student


20.10.2017
Odontologiske fakultet, 
seksjon for kariologi Stikkskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


20.10.2017
Hovedinngang i Kalfarveien 
31


Student skadet finger i 
inngangsdør


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin Ansatt


23.10.2017


Institutt for global helse og 
ssamfunnsmedisin, 
hovedinngangsområde. 


Utløsning av unødig 
brannalarm, IGS. 


Branntilløp, brann og 
eksplosjon: Annet - 
Unødig alarm


Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin Ekstern


24.10.2017
Odontologen, 
studentklinikk C Stikkskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


25.10.2017
Odontologen, klinikk for 
endodonti Stikk-/kuttskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


26.10.2017 Seksjon for kariologi Kuttskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


03.11.2017
Odontologen, Seksjon for 
endodonti, rom B232


Kutt-skade i forbindelse 
med behandling


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


09.11.2017
Realfagbygget, Laboratory 
4030 Solvent splash in eye


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling Klinisk institutt 2 Ansatt


14.11.2017 BBB, sterillab, ukjent rom Stikkskade med kanyle


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling Institutt for biomedisin Student


14.11.2017
Institutt for klinisk 
odontologi Stikkskade


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


14.11.2017
Haukelandsbakken 45, 
romnr. 229 Kuttskade med skas


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling Klinisk institutt 2 Ansatt


15.11.2017
Sterillab. i 
laboratoriebygget Stikk med steril kanyle


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling Klinisk institutt 1 Student


15.11.2017 Ferdighetssenteret


Stundet pusset 
midlertidig bro, fikk 
pussestøv/rusk på øyet


Personskade: Annet - 
Stundent fikk rusk/støv 
på øyet.


Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


16.11.2017 Periodonti klinikk
STIKKSKADE MED 
ULTRALYDSCALER


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student





		III Orienteringssaker

		a) Årshjul styresaker pr november

		b) Rapportering midlertidighet

		Utvikling midlertidighet 2013-2017



		c) Meldte HMS avvik i perioden 13.10.17 - 16.11.17
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSKE FAKULTET 


 
FAKULTETSSTYRET 


 
INNKALLES TIL MØTE 


 


Onsdag 29. november 2017 kl. 12.30 
 
 


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


rom nr. 402-4 
 
 
I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 105/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  
   
Sak 106/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske 


fakultet, 25.10.2017 (vedl.)  
 
Sak 107/17  Økonomirapport oktober 2017       


Saksforelegg av 2011.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)  
 


Sak 108/17  Budsjett 2018 – momenter ved fordeling av budsjett  
 Saksforelegg av 21.11.2017, vedl. (ePhorte 17/5311)     
 


Sak 109/17 Strategi og handlingsplaner for forskning, forskerutdanning og 
innovasjon - utkast 
Saksforelegg av 21.11.2017, vedl. (ePhorte 17/13018)     
 







2 
 


Sak 110/17 Opprykk til professor etter kompetanse: Søknadsrunde 2017 –
 Fagområdet odontologi (pedodonti)  - Institutt for klinisk 
odontologi - Oppnevning av komite    
 Saksforelegg av 14.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/12619)    


 
Sak 111/17 Tilsetting – professor (100 %) i medisin (hjertesykdommer) – 


Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 15.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/7984)          
 


Sak 112/17 Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapi) – 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 07.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/2595)   
 


Sak 113/17 Tilsetting – førsteamanuensis (100 %) ved Computational Biology 
Unit – Klinisk institutt 2 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
 Saksforelegg av 10.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/925)   


 
Sak 114/17 Oppsigelse unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  


 Saken ettersendes         
 
Sak 115/17 Oppsigelse unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  


Saken ettersendes         
 
II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 17.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
 
III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 22.11.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
  
IV  EVENTUELT  
 
Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 
 
Ingrid O. L. Hagerup, telefon: 55582919, e-post: ingrid.hagerup@uib.no 
 
27.11.2017/inghag (ePhorte 2017/1541) 





		FAKULTETSSTYRET

		Onsdag 29. november 2017 kl. 12.30
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Universitetet i Bergen 
Det medisinske fakultet 


Sak nr.:  2017/13018 


Styresak: 109/17 


Møte: 29.11.2017 


Strategi og handlingsplaner for forskning, forskerutdanning og 
innovasjon - utkast  


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) UiBs strategi 2016 - 2022 og handlingsplaner: http://www.uib.no/strategi.
b) Fakultetets strategi 2010-2016: http://www.uib.no/med/65039/strategi.
c) Presentasjon av UiBs strategi og handlingsplaner i styremøte 25.10.2017 ved


assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.
d) Presentasjon av strategi- og handlingsplaner forskning, forskerutdanning og


innovasjon i møte.


Hva saken gjelder 
Fakultetsledelsen arbeider med utkast ny strategi og handlingsplaner for 2018-2022.  
Fakultetets strategiplan skal kobles opp til UiBs strategi og handlingsplaner og det er ønskelig 
med en mest mulig konkret og operasjonell strategi for fakultetet som skal gi en klar retning 
for utvikling. 


Utkast til strategi- og handlingsplaner for forskning, forskerutdanning og innovasjon 
presenteres i møtet for diskusjon. Handlingsplaner for utdanning og formidling presenteres i 
fakultetsstyremøte den 13. desember. Det vil også komme andre handlingsplaner for eksempel 
rekruttering og HMS som presenteres våren 2018. 


Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret tar presentasjonene av utkast til strategi- og handlingsplaner for forskning, 
forskerutdanning og innovasjon til orientering.  


Per Bakke 
dekan 


Ørjan Hauge 
fakultetsdirektør 


Vedlegg: Utkast til strategi- og handlingsplaner for 
- Forskning
- Forskerutdanning
- Innovasjon


21.11.2017 Ørjan Hauge 



http://www.uib.no/strategi

http://www.uib.no/med/65039/strategi





Sak 108-17, fakultetsstyremøte 29/11-2017 
Vedlegg 1 
 


Utkast til strategi og handlingsplan FORSKNING 2018-2022, Det 
medisinske fakultet, UiB 
 
Utkast 20.11.17 
 
Strategi og handlingsplan forskning 
Forskningsaktiviteten ved Det medisinske fakultet skal være av høy kvalitet og etisk standard 
og formidles bredt til fagfeller og samfunnet ellers.  
Vår forskning skal bidra til bedre biologisk forståelse, sykdomsforståelse, klinisk diagnostikk, 
behandling, helse og levekår for mennesker over hele verden.  
 
Planen har følgende mål og tiltak: 
 
1) Vi skal øke antall og omgang av eksternfinansierte prosjekter 
 
Konkrete mål  
-Vi skal øke ekstern finansiering til 400 millioner i 2022 
-Vi skal ha minst to sentre for fremragende forskning (SFF) ved fakultetet 
-Vi skal øke antall søknader til EUs forskningsprogram med 30% og sende minst to ERC 
søknader hvert år 
-Alle aktuelle forskningsmiljø skal søke nasjonale utlysninger 
-Vi skal øke antall ansatte som registrerer seg som evaluatorer av EU søknader til 100 
 
T1: Etablere en kultur ved alle instituttene som innebærer at alle fast vitenskapelige deltar 
aktivt i søknader om ekstern finansiering (periode: 2018-2019) 
T2: Aktivt identifisere og oppmuntre aktuelle kandidater til å søke prestisjetunge utlysninger, 
og legge individuelle planer for oppfølging og gjennomføring (hele perioden)  
T3: Etablere rutiner for rådgiving fra fakultetet til institutt og enkeltforskere (periode: 2018) 
T4: Etablere særlige ordninger som tilrettelegger for forskere som tar del i omfattende 
søknader (eksempelvis fritak fra andre plikter og gi administrativ hjelp) (periode: 2018-2019) 
T5: Rekruttere forskere som er konkurransedyktige i forhold til ekstern finansiering (se egen 
plan for rekruttering)  
T6: Påvirke utforming og innhold av nasjonale og internasjonale utlysninger gjennom å 
stimulere representasjon av fakultetets ansatte i programkomitearbeid (hele perioden) 
 
2) Vi skal øke kvaliteten på våre publikasjoner 
 
T1: Alle vitenskapelig ansatte skal ha et bevisst forhold til nivå 2 i sitt fag (periode: 2018-
2019) 
T2: Antall publikasjoner i tidsskrifter på nivå 2 skal øke med 30% 
T3: Alle vitenskapelig ansatte skal ha et bevisst forhold til publisering gjennom «Open 
access» tidsskrifter 
 







3) Vi skal øke antall tverrfaglige forskningsprosjekt og publikasjoner 
 
T1: Lede UiBs satsing «Globale samfunnsutfordringer» slik at minst tre fakulteter deltar i 
felles søknader til nasjonale og internasjonale finansieringskilder, og gi administrativ støtte til 
slike søknader (som beskrevet under punkt 1) (hele perioden) 
T2: Utvikle Helsecampus Årstadvollen som forskningsarena for primærhelsetjenesten og 
legge til rette for tverrfaglige og tverrfakultære forskningsprosjekt med utgangspunkt i 
forskningsmiljøene ved fakultetet (hele perioden) 
T3: Aktivt bidra til å skape miljø for interaksjon og kommunikasjon mellom fakultetene ved å 
etablere faste møtepunkter mellom oss og de andre dekanatene (periode: 2018) 
 
4) Vi skal forbedre drift og organisering av kjernefasilitetene og annen infrastruktur  
 
T1: Evaluere kjernefasilitetene med hensyn på infrastruktur, kompetanse og drift, og 
gjennomføre nødvendige tiltak (periode: 2018) 
T2: Tildele økte ressurser til utvalgte fasiliteter for å øke kompetanse, servicenivå og 
produksjonsnivå (periode: 2018-2019) 
T3: Delta i søknadsprosesser i utlysninger for støtte til større infrastrukturkostnader (som 
beskrevet under punkt 1) (hele perioden) 
T4: Etablere en søkemotor for tyngre utstyr og ekspertise for fakultetets ansatte (periode 
2018-2019) 


 
 
5) Vi skal være en attraktiv partner i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid 
 
T1: Arbeide for at det etablerers nye og flere avtaler for forskerutveksling og 
forskningssamarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner (hele perioden) 
T2: Bruke fakultetets rekrutterings og postdoktor stillinger til å øke mobilitet ved å prioritere 
prosjekt som innebærer utenlandsopphold utover seks måneder (periode 2019-2021) 
T3: Tydelig synliggjøre de beste forskningsmiljøene, unik kompetanse og infrastruktur på 
nettsider og i andre medier (hele perioden) 
 







Sak 108-17, fakultetsstyremøte 29/11-2017


Vedlegg 2
Utkast til strategi og handlingsplan FORSKERUTDANNING 2018-2022, Det medisinske fakultet, UiB


Utkast 20.11.17


Handlingsplan for forskerutdanning ved fakultetet er forankret i UiBs Handlingsplan for forskerutdanning for perioden 2016-2022


Strategi Mål og tiltak Tidsramme


ORGANISASJON


Følge opp ledelsesstruktur og ansvarsdeling for forskerutdanning 


mellom institutter og fakultet gjennom evalueringen av  «Framtidens 


fakultet»


2018, vårsemesteret


Videreutvikle og styrke forskerutdanningen gjennom prosjekt for 


effektive digitale prosesser.
2018


Styrke dialogen mellom fakultet og institutt bl.a gjennom dialogmøter 


og phd.nettverk. 2018


PHD-UTDANNINGEN


Kursportefølje:


Opprette minst ett nytt kurs innen overførbare ferdigheter f. eks. 


lederskap/teamwork og kommunikasjon
aug.2021


Promotere Nordoc samarbeidet herunder nordiske forskerkurs Start v/inngått avtale mai 2018


Oppbygging av forskningsveilederkompetanse


Veilederopplæring:


Alle interne veiledere skal ha gjennomført obligatorisk e-læringskurs mar.2018


Alle eksterne veiledere skal gjennomføre obligatorisk e-læringskurs 


innen 6 uker etter opptaksbrevet er sendt
jun.2019


Tilby kortere temabaserte frokost/lunsj seminar for veiledere innen f.eks 


etikk, open access, og digitalisering
des.2018


Forskningsetikk


Styrke opplæring og bevisstgjøring omkring veileders ansvar når det 


gjelder Helseforskningsloven, Personopplysningsloven og 


internkontrollsystemet i veilederopplæringen


2018, vårsemesteret


Karriereplanlegging


Vektlegge karriereplanlegging som tema i veilederopplæringen årlig


Karrieredag (årlig) årlig


Arbeide for å videreføre instituttvise phd/postdoc-drevne events 


(Annual Retreat)


Internasjonalisering


Informere godt om muligheten til å ta kurs gjennom NorDoc-


samarbeidet
Når samarbeidet er etablert 2018


Informere godt om mulighetene til å få uttelling i opplæringsdelen for 


utenlandsopphold 


Promotere bytte av forskningsmiljø etter endt phd


Lage insentiver for utenlandsopphold (innføre utenlandsiopphold som 


meritt eller krav ved søknad om UiB-stipender)
årlig


Nordisk samordning av forskerutdanningen


Følge opp mål for nordiske anbefalinger (kfr. NorDoc) Når samarbeidet er etablert 2018


1. Vår forskerutdanning skal 


preges av nysgjerrighet og 


nyskapning, holde høy etisk 


standard og være av høy 


internasjonal kvalitet.







Internasjonale fora for forskerutdanning


Utvikle egen forskerutdanning gjennom deltakelse på internasjonale 


møter om forskerutdanning og bidra i internasjonale organisasjoner 


[f.eks. gjennom Organisation for PhD Education According to the 


European System (ORPHEUS), Euorpean University Organisation - 


Council of Doctoral Education (EUA-CDE), Nordic Doctoral Training 


in Heath Sciences (NorDoc)] som arbeider for å øke kvaliteten i 


forskerutdanningen


årlig


PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING


Følge opp framdriftsrapportering, årsrapporter og resultatparametre årlig, vårsemester


Følge opp anbefalinger fra ORPHEUS rapporten, blant annet opprette 


en egen ph.d.-dag 
2020


FORSKERSKOLENE


Oppfølging av årsrapporter og aktivitet, samt dialogmøte årlig, vårsemester


FORSKERLINJEN


Oppfølging av nasjonal evaluering av forskerlinjeordningen 2018-2020


Gjennomgå rekrutteringsstrategi med tanke på virkning av ny 


studieplan i medisin
2018-2020


2. Vi skal premiere kvalitet i  


forskerutdanningen.


Bidra med forskerutdanningssaker på årlig fakultetsdag eller egen phd-


dag
årlig


Premiere årets beste ph.d.-arbeid årlig


Stimulere til å publisere phd-kappen/sammendraget for eksempel som 


en oversiktsartikkel 
årlig


Seminarer med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og 


foredragsholdere
årlig


3. Vi skal i planperioden utvikle 


effektive mekanismer for:


Oppfølging av midtveisevalueringer gjennom tettere dialog med 


instituttene, tydeligere retningslinjer
Innen 2020


- systematisk evaluering av vår 


forskerutdanning


Etablere et kvalitetssikringssystem i tråd med ny programstruktur for 


forskerutdanning
Ihht tidsplan gitt av UiB sentralt







Sak 108-17, fakultetsstyremøte 29/11-2017 
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Utkast til strategi og handlingsplan INNOVASJON 2018-2022, Det 
medisinske fakultet, UiB 
 
Utkast 21.11.17 
 
Strategi og handlingsplan innovasjon 
Det medisinske fakultet skal innen strategiperioden utvikle en innovasjonskultur. Med dette 
mener vi en kultur som styrker forskningsdrevet, undervisningsdrevet og 
helsetjenestedrevet innovasjon. Med innovasjon mener vi at en ny løsning (medisin, 
behandlingsmetode, diagnostikk, tjeneste e.l.) kobles til et udekket behov hos 
kunden/brukeren på en slik måte at det bidrar til verdiskaping. Kunden/brukeren kan 
eksempelvis være pasient, helsearbeider, forsker eller helsemyndigheter.  
Med økt innovasjonsevne vil vi bedre overføre våre forskningsresultater til nye helsetilbud til 
samfunnet innen diagnostikk, behandling og tjenester, samtidig som vi kan bidra til å skape 
nye arbeidsplasser i Norge.  
Vi ønsker en innovasjonskultur med et tankesett som fokuserer på tilpassede og 
bærekraftige løsninger til direkte nytte for våre pasienter og medmennesker, som belønner 
entreprenørskap. En slik kultur må kunne stimulere til risikotaking i innovasjonsløpet  og 
akseptere feiling underveis som en naturlig og styrkende del av læring og 
utviklingsprosessen. 
 
Planen har følgende mål og tiltak: 
 
1. Det medisinske fakultet (MED) skal skape en innovasjonskultur gjennom: 


• Å etablere en innovasjonsstab (”enhet for innovasjon”) ved MED inkludert en 
innovasjonskoordinator. 


• Å skolere nøkkelpersonell i strategi og innovasjonsledelse ved instituttene gjennom 
tilpasset opplæring (temadager, kursinformasjon, nettressurser, kurs ved relevante 
internasjonale og nasjonale læreinstitusjoner), og stimulere  instituttledelsene til 
proaktivt etterspørre konkrete innovasjonsmuligheter og -tiltak knyttet til forskernes 
forskningsprosjekter gjennom medarbeidersamtaler og fokuserte instituttmøter. 


• Å kontinuerlig sørge for tilpasset opplæring for alle ansatte ved MED og informasjon 
om innovasjonstenkegang og modeller for innovasjon og opplæring i de forskjellige 
trinnene ved innovasjonsprosessen. 







• Å utvikle en brukermanual for innovasjon, sammen med Lederforum for innovasjon 
ved UiB, hvor ansatte får konkrete råd om hvordan man skal gå fram og hvem man 
bør kontakte i de forskjellige trinnene i prosessen. 


• Å stimulere studententreprenørskap ved opprettelse av Helseoppfinnerkurs 
(pilotering i elektiv termin for medisinstudenter), ved søknad om ekstern 
innovasjonsstøtte, ved samarbeid med NHH, HVL og andre fakulteter ved UiB, og ved 
fysisk tilrettelegging av plass for studenter i planlagt Medisinsk Inkubatorbygg. 


• Å stimulere entreprenørskap i forskerutdanningsløpet (ph.d., postdoc). 
• Å stimulere MED-forskere til å formulere minst en innovasjonsutfordring fra eget 


forskningsfelt som kan presenteres i egnet forum.  
• Å merittere (for eksempel lønnsmessig) forskeres innovasjonstiltak (for eksempel 


innsendelse av søknader om innovasjonsprosjekter, tilslag på slike søknader, 
oppnådde lisenser, selskapsetablering). 


• Å rekruttere resurspersoner fra industri til professorer II-stillinger, og legge vekt på 
innovasjonserfaring og innovasjons-interesse ved ansettelse professor I- og II-
stillinger. 


• Å motivere og rekruttere kvinner til å delta i innovasjonsrettede prosjekter 
 
2. Det medisinske fakultet (MED) skal doble antall innovasjonsprosjekter i løpet av 


strategiperioden gjennom: 
• Å kartlegge og monitorere pågående innovasjonsprosjekter ved instituttene.  
• Å tilrettelegge for medisinsk rettet innovasjon gjennom etablering av egnede 


innovasjonsdedikerte forskningslaboratorier og kontorfasiliteter (for eksempel 
Medisinsk Inkubatorbygg innen desember 2019), samt å utvikle et internasjonalt 
inkubatornettverk. 


• Å tilrettelegge for tjenestedrevet helseinnovasjon i Helse Campus Årstadvollen.  
• Å Utvikle kjernefasilitetene som en arena for samhandling akademia/industri med 


fokus på prioritering av industri-samarbeid. 
• Å etablere faste møteplasser for MEDs innovatører med industri, kommuner, 


investorer, samt nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer.   
• Å etablere tilgang for MEDs innovatører til mentorer fra næringslivet  
• Å etablere tilgang for MEDs innovatører til juridisk hjelp fra bl.a. egne juridiske 


miljøer i tidlig fase for å sikre innovatørens rettigheter (IPR) 
• Å Sikre tilgang for MEDs innovatører til generiske maler for samarbeidsavtaler med 


industriaktører både innenlands og utenlands og til innovasjonskompetent personell 
etter behov (BTO eller andre fakulteter). 


• Å Stimulere MEDs innovatører som selv vil kommersialisere sine ideer fremfor å 
lisensiere ut patenter gjennom insentivordninger for på sikt å sikre gode lokale 
effekter. 







 
3. Det medisinske fakultet (MED) skal øke eksternfinansiering fra innovasjonsrettede 


prosjekter med 40 % og etablere minst en SFI ved MED i løpet av strategiperioden 
gjennom. 
• Å kartlegge eksternfinansiering av innovasjonsprosjekter ved instituttene.  
• Å Etablere informasjonskanaler (nettsider, nyhetsbrev) for innovasjon ved MED  
• Å Identifisere tematiske satsninger for innovasjon ved MED, bidra med 


forskningsrådgiving relatert til innovasjonsmidler, og fremme minst en av de 
tematiske satsningene i en koordinert SFI-prosess. 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinske fakultet 


Sak nr.:  16/4966 


Styresak: 107/17 


Møte: 29.11.2017 


Økonomirapport oktober 2017 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 114/16: Budsjett 2017 - forslag til fordeling
b) Økonomirapport pr. oktober 2017 (vedlegg)
c) Årsverk – status pr. oktober 2017 (vedlegg)


Hva saken gjelder 
Denne saken gjør rede for: 


• Økonomistatus pr. oktober 2017
• Årsprognose for grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet
• Status årsverk pr. oktober 2017


Økonomistatus og årsprognoser pr. oktober 2017 
Resultatet pr. oktober viser relativt sett små avvik for de fleste kostnadskategorier, og dette er i all hovedsak 
periodiseringsavvik. Vi ser at det vil bli større positive avvik på lønnskostnadene og investeringer slik at 
årsprognosen øker til en forventet overføring på 28 millioner kroner til 2018. 


Den eksterne aktiviteten pr. oktober er 6,1 millioner kroner lavere enn budsjettert. Det forventes at aktiviteten 
er relativt sett høy resten av året. Prognosen for ekstern aktivitet økes fra 231 til 233 millioner kroner fra sist 
rapportering som er 2 millioner kroner lavere enn årsbudsjettet.  


Status årsverk pr. oktober 2017 
Det er 865 årsverk ved fakultetet pr. oktober og om lag 20 % er ansatt i eksternt finansierte prosjekter. Totalt 
sett er dette på samme nivå som ved forrige rapportering til styret pr. mars 2017, men det har vært en økning 
på omtrent 5 årsverk i eksternt finansierte prosjekter, og tilsvarende nedgang i grunnbevilgningen. 


Forslag til intern budsjettfordeling for instituttene legges fram for fakultetsstyret den 13. desember. 


Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. oktober 2017 til orientering. 


Per Bakke 
Dekan 


Ørjan Hauge 
Fakultetsdirektør 


Vedlegg: 
- Økonomirapport pr. oktober 2017
- Årsverk – status pr. oktober 2017


20.11.2017 Siv Johnsen Eggereide, Bjørn Bjørnsen, Beathe Bjørneberg 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinske fakultet 


Økonomirapport oktober 2017 
Grunnbevilgningen (GB) 
Ved utgangen av oktober har fakultetet et resultat på 32,8 millioner kroner. Det er 5,4 millioner kroner 
bedre enn budsjett og 19 millioner høyere enn på samme tid i fjor.  


Tabell 1: Regnskap pr. oktober 2017 (tall i hele 1 000) 


Inntektene pr. oktober er 571 millioner kroner. Det er 4,4 millioner kroner høyere enn budsjett og 31,5 
millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. Økte inntekter fra 2016 skyldes ny virksomhet - globale 
samfunnsutfordringer og økte resultatinntekter. Inntektene året under ett forventes å bli noe høyere enn 
budsjett.  


Utstyr og varekjøp: Pr. oktober er det kjøpt varer og utstyr for 18,4 millioner kroner. Det er 3,1 millioner 
mer enn budsjett og skyldes at forskutterte innkjøp er regnskapsført i tidligere perioder enn planlagt.  
Instituttene melder om god framdrift i innkjøpsprosessene. Forsinkelse av et større innkjøp gjør at vi 
forventer å havne noe lavere enn årsbudsjett.  


Lønnskostnadene pr. oktober er 406 millioner kroner. Det er 9,8 millioner kroner mindre enn budsjett og 
18 millioner mer enn på samme tid i fjor. Alle institutter og enheter har noe lavere kostnader enn budsjett. 
Deler av besparelsene i lønnsbudsjettet blir brukt til investeringer og drift i forskningsmiljøene. Lønn til 
rekrutteringsstillingene er lavere enn budsjett og det er større refusjoner fra NAV enn budsjettert. Lønn for 
november viser samme trend som tidligere måneder.  


Andre driftskostnader er 65,5 millioner kroner ved utgangen av oktober, 2,3 millioner høyere enn budsjett 
og 3,8 millioner mer enn på samme tid i fjor. Dette er i hovedsak periodiseringsavvik. 


Netto internhandel (interne inntekter og interne kostnader) er 48,4 millioner kroner pr oktober. Det er 
netto 3,3 millioner kroner høyere enn budsjettert. I hovedsak skyldes dette forskuttering knyttet til ekstern 
virksomhet og forventes ikke å påvirke årsresultatet. 


Avskrivninger og reinvestering (motpart 81) er interne transaksjoner i regnskapet som viser om vi 
reinvesterer i takt med avskrivninger. Pr. oktober er eksisterende utstyr avskrevet med 21,9 millioner 
kroner mens vi har kjøpt inn nytt utstyr og overført utstyr finansiert av eksterne midler for 24,7 millioner 
kroner. Vi vurderer det som positivt at vi har investert 2,7 millioner kroner mer i utstyr enn avskrivningene 
fordi det betyr at vi opprettholder og fornyer utstyrsparken vår. 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil i 
år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 694 154 566 715 571 140 4 426 0,8 % 539 599 6 %
Utstyr og varekjøp 25 191        15 274           18 402        -3 128 -20,5 % 16 326 -13 %
Lønn 515 227 415 795 406 026      9 769 2,3 % 387 951 -5 %
Andre driftskostn 96 379        63 245           65 527        -2 282 -3,6 % 61 754 -6 %
Internhandel 57 334        45 097           48 433        -3 336 -7,4 % 59 788 19 %
Sum kostn 694 130 539 411 538 388 1 023 0,2 % 525 819 -2 %
Driftsresultat 24 27 304           32 752 5 448 13 780 138 %
Overføringer fra året før 14 976        14 976           14 975        -1 20 937
Resultat 15 000        42 280           47 727        5 447     34 716      
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Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Pr. oktober er BOA-aktiviteten 195,9 millioner kroner. Det er samlet 6 millioner kroner lavere enn budsjett, 
og 16 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor.  
 
Tabell 2: BOA pr. oktober 2017 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktiviteten er 2,3 millioner kroner pr. oktober. Det er lavere enn forventet og lavere enn på 
samme tid i fjor og vi forventer ikke å nå årsbudsjett.  
 
Norges forskningsråd (NFR): Pr. oktober er aktiviteten 85,8 millioner kroner. Det er 11,5 millioner kroner 
lavere enn budsjett, men 8,7 millioner kroner høyere enn i fjor. Det er lavere lønnskostnader hos de fleste 
instituttene som viser forsinkelser ved oppstart av prosjekter.   
 
EU-prosjekter: Aktiviteten pr. oktober er 12,2 millioner kroner. Det er 1,6 millioner kroner høyere enn 
budsjett og 2,4 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor.  
 
Annen bidragsaktivitet: Pr. oktober er annen bidragsaktivitet på 95,7 millioner kroner. Det er 5,1 millioner 
kroner høyere enn budsjett og 6,7 millioner mer enn pr. oktober i fjor. Tabell 3 viser aktiviteten spesifisert 
på de ulike finansieringskildene. 
 
Tabell 3: Annen bidragsaktivitet pr. oktober 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 


 
Gjennomstrømningsmidler: Ved utgangen av oktober er 55,6 millioner kroner i 2017 sendt videre fra 
fakultetet til samarbeidspartnere utenfor UiB. I hovedsak er dette NFR-midler til samarbeidspartnere i sør, 
men vi betaler også partnere i Norge (f.eks. Folkehelseinstituttet, CMI og Helse Bergen) og internasjonale 
organisasjoner (f.eks. Verdens helseorganisasjon, WHO). Hoveddelen (93 %) av gjennomstrømningsmidlene 
går fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), og overføringene har økt i takt med at NFR-
aktivitet for instituttet har gått ned. 
 
Tabell 4: Gjennomstrømningsmidler pr. oktober 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 4 300 3 410 2 253 -1 157 3 923 -1 670
NFR - bidragsaktivitet* 109 700 97 370 85 823 -11 547 77 171 8 652         
EU - bidragsaktivitet 13 300 10 603 12 170 1 567 9 779 2 391         
Annen bidragsaktivitet 107 700 90 611 95 687 5 075 88 997 6 690         
Sum BOA 235 000 201 993 195 932 -6 061 179 869 16 064


Kilde Budsjett hittil i år Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 19 126 23 048 3 922 23 586
Organisasjoner -6 003 666 6 669 -7 164
Gaveforsterkning 7 387 5 718 -1 669 8 543
Gaver 49 966 45 229 -4 737 58 809
Næringsliv/privat 4 837 5 525 689 5 328
Stiftelser 12 791 11 096 -1 695 15 393


Annet 2 508 4 404 1 896 3 205


Totalsum 90 611 95 687 5 075 107 700


Finansieringskilde Budsjett Regnskap Avvik  Årsbudsjett
NFR 42 237 50 859 -8 622 56 317
Andre 4 680 4 676 4 6 241
Grand Total 46 917 55 562 -8 645 62 558
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Overføringer BOA: Innbetalte, ikke brukte BOA-midler pr. oktober er 132,2 millioner kroner.  
 
Tabell 5: Overføringer BOA pr. oktober 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 


Vurdering av årsresultat 2017  
Forventet overføring til 2018 er økt fra 15 til 28 millioner kroner. Dette henger sammen med en stor post 
av øremerkede investeringer og oppgradering av arealer som først vil komme i 1. kvartal 2018. Vi har også 
høyere refusjoner knyttet til rettighetsfestede permisjoner og utsatt tiltredelse enn forventet som vi ser vil 
gi en større overføring til 2018.  
 
Fakultetet overførte 15 millioner kroner fra 2016 og 29 millioner kroner var øremerkede midler. Vi 
forventer også at overføringen i år vil være knyttet til øremerkede midler.  
 
Prognosen for BOA-aktiviteten økes totalt med 2 millioner kroner fra forrige rapportering: 
 
Tabell 6: Prognose for ekstern aktivitet (tall i 1 000 NOK) 


 


Overføring av eksterne midler til 2018, forventes å bli i størrelsesorden 130 millioner kroner. 
 


Midler overført fra Innovest - fakultet 19 
Ved starten av året hadde fakultetet 10,9 millioner kroner igjen av midlene som ble overført fra Innovest. 
Dette fordeler seg på rundt 60 tildelinger til enkeltforskere og varierer i størrelse. I 2016 ble det brukt ca. 
1,7 millioner av disse midlene. Hittil i år er det brukt 0,6 millioner kroner av midlene. 
 
Tabell 7: Midler overført fra Innovest pr. oktober 2017 


 


9. november 2017: Siv Johnsen Eggereide, Bjørn Bjørnsen, Beathe Bjørneberg 


Finansieringskilde Overføring
Oppdragsaktivitet 6 543
NFR - bidragsaktivitet -7 501
EU - bidragsaktivitet 8 858
Annen bidragsaktivitet Statlige 14 772


Organisasjoner 1 024


Gaver 60 130


Gaveforsterkning 29 964


Næringsliv/privat 4 598


Stiftelser 4 125


Annet 9 643


Totalt Annen bidragsaktivitet 124 255
Totalsum 132 155


Prognose Budsjett Endring 2016
Oppdrag 3 300           4 300      -1 000   4 600      
NFR 105 700      109 700  -4 000   111 500 
EU 14 300        13 300    1 000     12 500    
Andre 109 700      107 700  2 000     118 500 
Sum 233 000      235 000  -2 000   247 100 


I/K
 Hittil i år - 


budsjett
 Hittil i år - 


regnskap
 Hittil i år - 


avvik
 Års-


budsjett
Kostn. 5 866 555 5 311 7 704
Overf. -10 904 -10 905 1 -7 704
Resultat -5 038 -10 350 5 312 0
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Årsverk – status oktober 2017 
 
Ved utgangen av oktober er 865 årsverk ansatt ved fakultetet, 20 % er ansatt i eksternt finansierte 
prosjekter (BOA) og 80 % er ansatt i grunnbevilgningen (GB). Nær 2/3 av våre disponible ressurser 
brukes til ansatte. 
 
Dette notatet inneholder: 


- Status for bemanning pr. oktober i år  
- Utvikling fra ny fakultetsorganisering 1. januar 2013 til i dag  
- Prognose for avganger i årene fremover: 


o fordelt i kategoriene faste vitenskapelige og faste teknisk/administrative  
o fordeling mellom instituttene 


- Omtale av noen utfordringer fremover 
 


Økonomi og bemanning 
Utviklingen i bemanning har stor innvirkning på handlingsrommet i økonomien. 3/4 av 
grunnbevilgningen går til lønn mens 40 % av eksternt finansierte midler brukes til lønn. 
 
Figur 1 viser fordeling av midler i grunnbevilgningen og eksternt finansierte prosjekter i 2016.  
 
Figur 1: Disponering av midler i hhv. grunnbevilgning og eksternt finansierte prosjekter i 2016 


 
 
Tabell 1: Lønnsandel i grunnbevilgningen og eksternt finansierte prosjekter siste tre år 


 
 
Tabell 1 viser den samme fordelingen i 2015 samt status pr. oktober 2017. Den største endringen er 
at lønnsandelen i eksternt finansierte prosjekter øker sammenlignet med i fjor, og vi er nå oppe igjen 
på 2015-nivå. Over tid vil lønnsandelen her variere mer enn i grunnbevilgningen siden 
sammensetningen av prosjektene vi får tilslag har store variasjoner, der noen eksempelvis kan ha 
store investeringsbudsjett enkelte år. 
 
Stillingstyper og finansiering 
Samlet bemanning pr. oktober i år er økt med 5 årsverk sammenlignet med samme tid i fjor. 
Økningen skyldes i hovedsak stillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer som ble overført til 


Lønnsandel 2015 2016 2017
Grunnbevilgning 77 % 73 % 75 %
BOA 48 % 39 % 50 %
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fakultetet fra 1. januar i år. Fra forrige rapport til styret pr. mars 2017 er samlet nivå på årsverk 
uendret, men det er en økning på 5 årsverk i eksternt finansierte prosjekter og tilsvarende nedgang i 
grunnbevilgningen. 
 
Figur 2 viser forholdet mellom grunnbevilgning og eksternt finansierte prosjekter, samt den interne 
fordelingen av stillingsgrupper.  
 
Figur 2: Årsverk pr. oktober 2017 (865 årsverk) 


 
 


Utvikling i bemanning – grunnbevilgningen 
Bemanningen i grunnbevilgningen er nå på om lag nivå med 2013. Tar vi hensyn til overføring av 
årsverk fra globale samfunnsutfordringer fra januar 2017 har vi hatt en liten nedgang i bemanningen 
sammenlignet med oppstarten etter omorganiseringen i 2013. Figur 3 viser samlet utvikling i 
grunnbevilgningen fra 2013 til i dag, og figur 4 viser den samme utviklingen fordelt på 
stillingskategorier. Merk at y-aksene er avkortet for å lettere kunne se utviklingstrekk. 
 
Figur 3: Utvikling grunnbevilgning 2013 – 2017 (totalt) – Stiplet linje viser trend 
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Figur 4: Utvikling bemanning i grunnbevilgning 2013 – 2017 (fordelt på stillingskategorier) 


 
    


Rekrutteringsstillinger i grunnbevilgningen utgjør 157,5 årsverk, hvorav 130 stipendiatsårsverk.  
I år er fakultetet tildelt 144,3 rekrutteringsårsverk fra UiB sentralt.  
 
Fakultetet kan ha så mange rekrutteringsstillinger som vi tar oss råd til, men må minimum ha 80 % 
stipendiatstillinger av UiB-tildelingen, altså 115,5 stipendiatsårsverk i 2017. Har vi færre 
stipendiatstillinger enn dette blir inntektene våre redusert tilsvarende. 
 
Pr. oktober i år utgjør postdoktorene 17,5 %, en reduksjon fra 19 % i mars. Figur 5 viser utvikling av 
rekrutteringsstillinger i grunnbevilgning fra 2013 til i dag. 
 
Figur 5: Utvikling rekrutteringsstillinger grunnbevilgning 2013 - 2017 
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Utvikling i bemanning – Eksternt finansierte prosjekter 
De eksternfinansierte stillingene økte kraftig fra 2013 til 2015 for deretter å stabilisere seg på et 
høyere nivå men er siste året noe redusert til dagens nivå på 170 årsverk, som figur 6 viser. 
 
Figur 6: Utvikling bemanning i eksternt finansierte prosjekter 2013 –2017 (totalt) – Stiplet linje viser trend 


 
 
Økningen i eksternfinansierte stillinger gjelder særlig: 


- rekrutteringsstillinger og  
- forskerstillinger (vitenskapelig)  


som vist i figur 7.  
 
Administrative og tekniske stillinger har hatt en mer stabil bemanning i perioden. 
 
Figur 7: Utvikling eksternt finansierte prosjekter 2013 –2017 (fordelt på stillingskategorier) 
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Figur 8 viser forholdet mellom stipendiater og postdoktorer siden 2013. Nedgangen som har vært de 
siste par år gjelder i hovedsak postdoktorer. Antallet stipendiater er mer stabilt i eksternt finansierte 
prosjekter.  
 
Figur 8: Utvikling eksternt finansierte rekrutteringsstillinger 2013 –2017  


 
 


Utfordringer fremover 
For å sikre stabilitet og forutsigbarhet i den faste bemanningen, er det nødvendig å ha langsiktige 
rekrutteringsplaner og dette er et kontinuerlig arbeid. Fakultetsledelsen vil også lage en overordnet 
handlingsplan for rekruttering.  
 
Våre økonomiske rammer i grunnbevilgningen er relativt stabile. I 2017 har vi en vekst på grunn av 
gode resultater tidligere år, men over tid forventer vi lavere vekst i budsjettene enn pris- og 
lønnsveksten. For å kunne opprettholde et handlingsrom og prioritere videreføring av vitenskapelige 
stillinger må vi følge nøye med på utviklingen i bemanningen.   
 
Ny lov om statens ansatte, universitetsstyresak i juni og fakultetsstyresak i vår slår fast at som 
hovedregel skal eksternt finansierte forskere, administrative og tekniske stillinger ansettes fast. I 
forkant av opphør av midler må vi gå til oppsigelse eller tilsetting på nye prosjektmidler. Pr. oktober 
2017 er det 21,6 årsverk i kategorien faste ansatte på eksterne prosjektmidler ved fakultetet og 
antallet vil øke fremover.  
 
Når det gjelder administrasjon og administrative stillinger er det en målsetning at antall ansatte kan 
reduseres noe over tid ved hjelp av blant annet digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser. Vårt 
fakultet skal i gang med gjennomgang av utvalgte områder for å øke digitaliseringen og bidra til 
reduksjon av administrative oppgaver og administrasjon.  
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Figur 9 viser en prognose for avganger fra 2017 til 2026 for hele fakultetet i grunnbevilgningen. Det 
er tatt utgangspunkt i ansatte pr. juni 2017 og lagt inn gjennomsnitts pensjonsalder på 68 år for 
vitenskapelige og 65 år for teknisk/administrative i faste stillinger. Med disse forutsetningene lagt til 
grunn vil det være en jevn nedgang frem mot 2026 for begge grupper. 
 
Figur 9: Prognose stillinger 2017 - 2026 for tekn/adm og vitenskapelige stillinger samlet for hele fakultetet (grunnbevilgning) 


 
 
Studerer vi dette litt nærmere pr. institutt så ser vi av figur 10 at den største nedgangen de første 
årene i vitenskapelige stillinger er hos K2 og IGS. IKO er det instituttet som over perioden har færrest 
vitenskapelige avganger, altså slakest kurve. 
 
Figur 10: Prognose stillinger 2017-2016 for vitenskapelige stillinger pr. institutt (grunnbevilgning) 


 
IKO*: Klinikken holdt utenfor 
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I figur 11 er avgang for teknisk/administrative fremstilt for perioden 2017-2026. Her er avgangene 
ikke fullt så store, og det er ved K2 og IBM det blir flest avganger den nærmeste tiden.  
 
Figur 11: Prognose stillinger 2017-2026 for teknisk/administrative pr. institutt (grunnbevilgning) 


 
IKO*: Klinikken holdt utenfor 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


Unntatt offentlighet 
 


Onsdag 25. oktober 2017 kl. 13.15 
møte ble holdt styrerommet, 4 etg. i Armauer Hansens hus, 


rom nr. 402-4 
 
 
***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A  Victor D. Norman (leder)    
    Professor Gunnar Mellgren 
    Professor Bettina Husebø 
    Professor Jan Haavik 
 
Gruppe B   Stipendiat Sunniva Todnem Sakkestad 
 
Gruppe C   Rådgiver Eirik Dalheim 
     
Gruppe D    Student Gard Aasmud Skulstad Johansson  


Student Akalya Sivakumaran 
    
Eksterne medlemmer  Clara Gram Beate Gjesdal  - viseadm.direktør, Helse Bergen 
 
 
Meldt forfall:    Nina Mevold - kommunaldirektør, Bergen kommune 
 


 
***************************************************************************** 
 
Dekan    Per Bakke 
 
Prodekan   Roland Jonsson 
 
Prodekan   Steinar Hunskår 
     
Prodekan   Marit Bakke 
 
   
 
Administrasjonen Fakultetsdirektør Ørjan Hauge 


Seksjonssjef Tone Friis Hordvik (t.o.m. sak 101/17) 
    Seniorrådgiver Gjert Bakkevold 


 
   


***************************************************************************** 
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 92/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
   


Varsel om inhabilitet: 
Professor Gunnar Mellgren meldte seg inhabil i sak 102/17. 
 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.  


 
Intet ble meldt til Eventuelt. 
 


Sak 93/17 Sak 93/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske 
fakultet, 05.09.2017 (vedl. 


   
Protokollen for møtet 05.09.2017 ble godkjent.  


 
Sak 94/17  Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 


våren 2018   
Saksforelegg av 16.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/10119)  


 
 Vedtak: 
 Dato for styremøte 13.06.2017 ble endret til 08.06.2017. Møteplanen ble ellers 


godkjent. 
 
Sak 95/17  Økonomirapport september 2017      


 Saksforelegg av 17.10.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)  
 
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport september 2017 til orientering. 
 


Sak 96/17  Ny strategi for fakultetet  
Saksforelegg av 18.10.2017, vedl. (ePhorte 17/13018) 
 
Vedtak:  


  Fakultetsstyret tar status i arbeidet med ny strategi for fakultetet til orientering. 
 
Sak 97/17  Opprykk til professor etter kompetanse: Søknadsrunde 2017 – 


Fagområdet medisin (anestesiologi) – Klinisk insitutt 1 – 
Godkjenning av vurdering fra sakkyndig komite   
Saksforelegg av 12.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/11829) 
 
Vedtak:  
Styret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen godkjenner at 
førsteamanuensis Jon-Kenneth Heltne oppfyller kravene for opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (anestesiologi) i samsvar 
med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, 
og på bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komite, og tildeler han tittel og lønn 
som professor med virkning fra 15.09.2017. 


 
Sak 98/17  Opprykk til professor etter kompetanse: Søknadsrunde 2017 – 


Fagområdet odontologi (pedodonti) – Institutt for klinisk 
odontologi – Oppnevning av komite 


  Saksforelegg av 09.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/12619) 
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Vedtak: 
Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Tiril 
Willumsen (leder), professor Svante Twetman, og professor Ann-Katrin 
Johansson som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Marit 
Slåttelid Skeie for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet 
odontologi (pedodonti). 


 
Sak 99/17  Opprykk til professor etter kompetanse: Søknadsrunde 2017 – 


Fagområdet medisin (etikk) – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin – Oppnevning av komite  
Saksforelegg av 11.10.2018, vedl. (ePhorte 2017/12340)  
 
Vedtak:  
Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne professor Ingunn 
Engebretsen, professor Jon Magnussen (leder), og professor Reidun Førde 
som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Kjell Arne Johansson 
for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (etikk). 


 
Sak 100/17  Oppnevning av bedømmelseskomite – førsteamanuensis 


(innstegsstilling) ved Det medisinske fakultet    
  Saksforelegg av 13.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/6632) 


  
Vedtak:  


  Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å oppnevne følgende personer som 
sakkyndig komité for å vurdere søkerne til stillingen som førsteamanuensis 
(innstegsstilling) ved Det medisinske fakultet: Professor Inger Njølstad, 
professor II Ben Davidson, professor Hilde Nilsen og professor Björn Klinge. I 
tillegg professor Eyvind Rødahl som administrator for den sakkyndige 
komiteen. 


 
Sak 101/17  Bedømmelse av avhandling for ph. d-graden - unntatt offentlighet, 


jf. offl. § 25, 1. ledd                               
Saksforelegg av 06.10.2017, vedl. (ePhorte 2014/4604)  


 
 Vedtak: 
  Unntatt offentlighet. 
 
Sak 102/17  Tilsetting – Instituttleder ved Klinisk institutt 2 - unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Saksforelegg av 10.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/7999) 
 
Professor Gunnar Mellgren forlot styremøtet under behandlingen av saken. 
 
Vedtak: 


  Unntatt offentlighet 
 


Sak 103/17  Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk 
masterprogram i manuell terapi) – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 10.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/1380) 


  
Vedtak: 


  Unntatt offentlighet. 
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Sak 104/17  Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk masterprogram 
manuell terapi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 10.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/1498)  


 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,   


jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 17.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540) 
 
Fullmaktsakene ble tatt til etterretning. 
 


III   ORIENTERINGSSAKER 
Saksforelegg av 17.10.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)  


a) Årshjul for fakultetsstyret høst 2017, vedl. 
b) Høring – Forslag om endringer i opptaksforskriften. Søknad om 


kjønnstiltak for medisinstudiet og integrert masterprogram i odontologi. 
c) Resultater fra opptaket høsten 2017 
d) Oversikt over HMS-avvik i perioden 30.08.2017 til 12.10.2017 


 
IV   EVENTUELT  
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.25 
25.10.2017/GJB 
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