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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 


Arkivkode:   Fak.sak:  68/11 


Sak nr.:    Møte: 15. juni 2011 


 
 
 


TOÅRIGE HANDLINGSPLANER TIL STRATEGISK PLAN FOR DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET  


 
Det vises til styresak 78/10, der styret vedtok fakultetets gjeldende strategiplan. Det 
vises videre til styresak 102/10, der Fakultetsstyret vedtok rammene for arbeidet med 
handlingsplaner. 
 
Fakultetsledelsen legger med dette fram sine toårige handlingsplaner som 
operasjonaliserer hvordan ledelsen vil arbeide på tiltaksnivå de kommende to årene 
for å arbeide fram de strategiske målene som Fakultetsstyret har vedtatt i 
strategiplanen. Hensikten med handlingsplanene er dels å strukturere arbeidet med å 
oppnå de strategiske målene, dels å fremme synlighet i organisasjonen for ledelsens 
arbeid og dels lettere å kunne måle framdrift på arbeidet.  
 
Målgruppene er Fakultetsstyret, fakultets- og instituttledelser, og organisasjonen for 
øvrig. Med formulerte operasjonelle tiltak vil ledelser på fakultets- og instituttnivå 
lettere kunne oversette strategi og tiltaksmål for underliggende faglige og 
administrative enheter. 
 
Handlingsplanene er delt i fem planer; 


1. Handlingsplan for utdanning (Koordinator: Gottfried Greve, sekretær: 
Kim O. Hommen) 


2. Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur (Koordinator: 
Robert Bjerknes, sekretær: Inger H. Senneseth) 


3. Handlingsplan for forskerutdanning (Koordinator: Robert Bjerknes, 
sekretær: Inger H. Senneseth) 


4. Handlingsplan for formidling (Koordinator: Synnøve Myhre, sekretær: 
Torunn Olsnes) 


5. Handlingsplan for hovedvirkemidler (Koordinator: Nina Mevold, 
sekretær: Oddveig Åsheim). 


 
Handlingsplan for hovedvirkemidler er satt sammen av strategiområdene:  


 Forholdet til samarbeidspartnere 


 Organisasjon 


 Ledelse og personalpolitikk 


 Administrasjon 
 
Handlingsplanene er grundig forankret i organisasjonen gjennom drøftinger med 
instituttlederne. Den 1. november 2010 ble det arrangert et heldagsmøte med 
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instituttledere, sekretærer for handlingsplanarbeidet og fakultetsledelsen (se program 
vedlagt), på bakgrunn av de første utkast til handlingsplaner. Hver enkelt 
handlingsplan er videre gjennomgått i fire temamøter med instituttlederne våren 
2011, basert på videre utviklede utkast som ble sendt ut i forkant. Det fremkom gode 
innspill på disse møtene, og de er bakt inn i planene slik de nå legges fram. 
Utkastene til handlingsplaner for utdanning, forskning og forskerutdanning er også 
drøftet i Studieutvalget, programutvalgene og Forskningsutvalget. Handlingsplan for 
formidling har vært gjenstand for drøfting i et møte med eksterne og interne 
referansepersoner (se sammensetning i vedlegg 3). Handlingsplan for 
hovedvirkemidler er ved to anledninger grundig gjennomgått i gruppen 
administrasjonssjefer ved instituttene. 
 
Fakultetsledelsen legger handlingsplanene fram for Fakultetsstyret for å synliggjøre 
sin fortolkning av strategidokumentet, og sine planer for iverksetting av strategien i 
den kommende toårsperioden. Fakultetsstyret inviteres til å kommentere både 
overordnede vegvalg og enkelttiltak. Det legges i oppfølgingen opp til en semestervis 
rapportering til Fakultetsstyret på status på framdrift av handlingsplanenes tiltak. De 
budsjettmessige konsekvensene av handlingsplanene vil inngå i budsjettene for 2012 
og 2013. 
 


FORSLAG TIL VEDTAK 


1. Fakultetsstyret ser seg fornøyd med at fakultetsledelsen legger fram toårige 
handlingsplaner, og tar handlingsplanene til etterretning. 


2. Fakultetsstyret ber om at det holdes orientert om framdrift på gjennomføringen 
av handlingsplanenes tiltak. 


 
 
 
Vedlegg: 


1. Handlingsplaner 


2. Program for møte med instituttledere 


3. Sammensetningen av referansegruppe for handlingsplan for formidling 


 
 
07.06.2011 /NIM 
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Vedlegg 2 


 


  


Handlingsplaner til Strategi 2010-2014 


Møte med instituttledere mandag 1. november 2010 


Hotell Terminus 


  


  


  


  


11.30               Lunsj 


  


12.30               Velkommen ved Nina L 


  


Handlingsplaner: Presentasjon av sentrale utfordringer innen 


handlingsplanområdet: Hovedvirkemidler ved Nina L og Nina M 


Diskusjon i plenum. 


  


  


14.00               Pause 


  


  


14.15               Gruppeoppgaver: Handlingsplaner for forskning og forskerutdanning (ved 


Robert) og Handlingsplan for utdanning (ved Gottfried) 


                         


  


16.30               Presentasjon fra gruppearbeid i plenum  


  


  


17.30               Handlingsplan for Formidling ved Synnøve 


  


  


17.45               Avslutning ved Nina L 


  


  


18.00              Middag  
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Vedlegg 3 
 
 
Referansegruppe for Handlingsplan for formidling 
 
Bernt Lindtjørn, Senter for Internasjonal helse  
Gro Malnes Øvrebø, Kommunikasjonsavdelingen UiB 
Helge Wiig, Institutt for biomedisin 
Ingvild Saxvig, Institutt for samfunnsmedisinske fag 
Alette G. Mykkeltvedt, Institutt for samfunnsmedisinske fag 
Sjur Holsen, Bergens Tidende 


 








IKM – forslag til sensoroppnevning for perioden 2011-2014 


 


Vi viser til brev fra fakultetet av 31. mars 2011 hvor vi instituttene blir bedt om å fremme forslag til 


eksterne sensorer for 4-årsperioden 2011-2014 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF). 


 


Vedlagt er forslag til eksterne sensorer for den aktuelle perioden ved Institutt for klinisk medisin. 


Vi har dessverre ikke lyktes i å få på plass alle sensorene vi ønsket og det kan derfor bli aktuelt å be 


om oppnevning av ytterligere noen på et senere tidspunkt. 


 


 


Med vennlig hilsen 


 


 


 


Jorunn Skei  


Administrasjonssjef 


 


 


Navn Fødselsnr Tittel/grad Arb.sted E-post Privatadr Telefon Emne Emne                           


Stein 


Aanesen 


23064 932594 lege / 


cand.med 


Flåten  


Legekontor 


Bruker ikke Prestegards- 


Skogen 2, 


5200 Os 


56303600 Øye  ØYE                           


Per Harald 


Bentsen 


040450 30984 


 


overlege Sandviken  Per.harald.bentsen@ 


helse-bergen.no 


 58538/ 


47670096 


Psyk Psykiatri                           


Jan 


Sommerfelt


-Pettersen 


12045849714 Sanitetsin


spektør 


Sjøforsvarsstaben, 


Sjøforsvaret 


an@sommeerfelt-


pettersen.no 


Hans 


Holmboesgt. 


21B, 5007 


Bergen 


90028999 Medgen                            


Sten-Arve 


Lønning 
23056632336 


 


Lege Nordås legekontor sal@nordaslegekontor.n


o 


Midtunhaugen 
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55109482/ 


90947429/ 


Fax: 


55109481 


Pediatri                            


Olav Ervik 270155 42921 lege Bergen kretsfengsel/ 


Eidsvåg legekontor 


olavervik@hotmail.com Blaauwsvei18 


5018 Bergen 


55392000 Psyk                            


Jana 


Midelfart 


Hoff 


 


180472 40014 


 


overlege/ 


dr.med 


Nevrologisk 


avdeling, HUS 


jmid@helse-bergen.no 


 


Øvre Sollien 


52 5096 


Bergen 


 


99427605 Nevro                            


Anette 


Storstein 


181166 47873 overlege Nevrologisk 


avdeling, HUS 


anette.storstein@helse-


bergen.no 


Skeielia 94 


5239 Rådal 


55975044 Nevro                            


Jone 


Furlund 


Owe 


070375 41375 MD, PhD Seksjon for 


hyperbarmedisin 


jone.furlund.owe@helse


-bergen.no 


Paasches Alle 


11 5232 


Paradis 


41213771 Nevro                            
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EKSTERNE SENSORER SOM HAR VÆRT BENYTTET V/SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE 


Navn Tittel Adresse E-mail addresse


Chinkonde, Jacqueline  Nkhoma Olav M Troviks vei 54 Ho113, 


0456 Oslo


jacquernkhoma@yahoo.co.uk


Dahle, Ulf  Professor Ulf.Dahle@fhi.no


Fandrem, Hildegunn 1. amanuensis Senter for Adferdsforskning, 


Universitetet i Stavanger, 4036 


Stavanger 


hildegunn.fandrem@uis.no


Forslund, Anders Professor Institutet för 


arbetsmarknadspolitisk 


utvärdering (IFAU), 


Kyrkogårdsgatan 6, Box 513, 


751 20 Uppsala


anders.forslund@ifau.uu.se


Graue, Marit Førsteamanuensis Institutt for sykepleie, Avdeling 


for helse- og sosialfag, 


Høgskolen i Bergen, Postboks 


7030, 5020 Bergen 


marit.graue@hib.no


Harris, Janet Førsteamanuensis Senter for kunnskapsbasert 


praksis, Avdeling for helse- og 


sosialfag, Høgskolen i Bergen, 


Postboks 7030, 5020 Bergen 


janet.harris@hib.no


Haugan, Arne Christinegård 28, 5037 Bergen ARNHAU@StatoilHydro.com


Hofoss, Dag Møllesvingen 53, 2006 


Løvenstad


Dag Hofoss, Akershus 


Universitetssykehus, avdeling Helse 


sør-øst kompetansesenter for 


helsetjenesteforskning


Hussain, Akthar Professor Internasjonal helse, Seks, 


Postboks 1130 Blindern, 0318 


OSLO


akhtar.hussain@medisin.uio.no


Grepperud, Sverre Professor Institutt for helseledelse, 


Postboks 1089 Blindern, 0317 


OSLO


sverre.grepperud@medisin.uio.no


Jentoft, Hans Fredrik Overlege Lungeavdelingen, HUS Hans.Fredrik.Jentoft@helse-bergen.no


Kalfoss, Mary Associate Professor Diakonova University College mary.kalfoss@c2i.net Seljeveien 11, 1430 ÅS



mailto:jacquernkhoma@yahoo.co.uk

mailto:Ulf.Dahle@fhi.no

mailto:hildegunn.fandrem@uis.no

mailto:marit.graue@hib.no

mailto:janet.harris@hib.no

mailto:ARNHAU@StatoilHydro.com

mailto:akhtar.hussain@medisin.uio.no

mailto:sverre.grepperud@medisin.uio.no

mailto:Hans.Fredrik.Jentoft@helse-bergen.no

mailto:mary.kalfoss@c2i.net





Karlsen, Bjørg Førsteamanuensis Linstowsgate 5, 0166 Oslo bjorg.karlsen@uis.no Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 


UiS, 4036 Stavanger


Lærum, Birger Norderud Overlege Medisinsk avdeling, Haukeland 


Universitetssykehus


birger.lerum@helse-bergen.no


Madebo, Tesfaye Overlege Lungeseksjonen, Medisink 


klinikk, Stavanger 


Universitetssykehus, 


Helsestavanger HF, P.B. 8100, 


4068 Stavanger


mate@sus.no


Moland, Karen Marie Professor Institutt for sykepleie, Avdeling 


for helse- og sosialfag, 


Høgskolen i Bergen  


karen.moland@hib.no


Morken, Nils-Halvdan Overlege Kvinneklinikken, Haukeland 


universitetssykehus


nihm@helse-bergen.no


Mørch, Kristine Overlege Tropesenteret, medisinsk avd., 


Haukeland Universitetssykehus


kristine.morch@helse-bergen.no


Olsen, Jan Abel Professor Ole Gabrielsens veg 5, 9011 


Tromsø


Universitetet i Tromsø


de Paoli, Marina PhD Fafo AS marina.de.paoli@fafo.no Tangenvegen 9, 2054 Mogreina


Rekdal, Ole Bjørn Professor Institutt for videreutdanning,  


Avdeling for helse- og sosialfag,  


Postboks 7030, 5020 Bergen 


ole.bjorn.rekdal@hib.no


Satinovich, Milka Stipendiat Institutt for radiografi, Avdeling 


for helse- og sosialfag, 


Høgskolen i Bergen, Postboks 


7030, 5020 Bergen  


Milka.Satinovic@hib.no


Schei, Berit  Department of Community 


Medicine, Faculty of Medicine, 


7489 Trondheim/


Department of Obstetrics and 


Gynaecology, St. Olavs 


Hospital, Trondheim University 


Hospital


berit.schei@medisin.ntnu.no



mailto:bjorg.karlsen@uis.no

mailto:birger.lerum@helse-bergen.no

mailto:mate@sus.no

mailto:nihm@helse-bergen.no

mailto:kristine.morch@helse-bergen.no

mailto:marina.de.paoli@fafo.no

mailto:ole.bjorn.rekdal@hib.no

mailto:Milka.Satinovic@hib.no

mailto:berit.schei@medisin.ntnu.no





Torheim, Liv Elin Forsker Fafo, Institutt for anvendte 


internasjonale studier (Levekår 


og tilpasning)


liv.elin.torheim@fafo.no


Van den Bergh, Graziella Professor Institutt for fysioterapi, Avdeling 


for helse- og sosialfag, 


Høgskolen i Bergen 


graziella.van.den.bergh@hib.no


Wieslander, Gunilla Dr. Storgatan 28B, S-753 31, 


Uppsala, Sverige


gunilla.wieslander@medsci.uu.se
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FELLESREGLEMENT FOR ALLE STUDIEPROGRAM VED 


DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET 


Vedtatt i Fakultetsstyret 15.09.10 


Utfyllende etter Grads- og studiereglement for Universitetet i Bergen (Paragrafnummer og –


navn følger systematikken i Grads- og studiereglementet) 


Kap. 1 Virkeområde  


§ 1 Utdanninger ved Universitetet i Bergen  


Fellesreglementet her gjelder for følgende studieprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


(MOF) fra om med dd.mm.åå etter vedtak i Fakultetsstyret. 


Bachelor i human ernæring 


Bachelor i tannpleie 


Erfaringsbasert master - Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi 


Integrert masterstudium i farmasi 


Integrert masterstudium i odontologi, inkludert forskerlinje 


Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT) 


Master i farmasi for reseptarer 


Master i helsefag  


Master i human ernæring 


Master of Philosophy in International Health 


Master i klinisk ernæring 


Master i medisinsk biologi 


Master´s programme in Oral Sciences 


Profesjonsstudium i medisin, inkludert forskerlinje 


Spesialistutdanning i odontologi 


 


§ 2 Definisjoner 


Kap. 2 Opptak  


§ 3 Generelt om opptak og opptaksbehandling  


For Bachelor i ernæring, Bachelor i tannpleie, Integrert masterstudium i farmasi, Integrert 


masterstudium i odontologi og Profesjonsstudium i medisin er registrering til opptaket delegert til 


Samordna Opptak (SO). 


Master 


Opptak til masterprogrammene gjøres ved fakultet. Med ”master” menes i dette reglementet 2-årige 


masterprogrammer og 3-årig Master i farmasi for reseptarer som ikke er grunnutdanning. Integrert 


masterstudium i odontologi omtales heretter som ”odontologi”. 


Opptaket gjøres i regi av programutvalgene. For å kunne søke opptak til masterstudiet må 


gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget normalt være C eller bedre. For klinisk master i 


manuellterapi og gjelder egne regler for opptak (link) og Master i farmasi for reseptarer har spesielle 


opptakskrav i tillegg (link).  



http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#LGrads-ogstudiereglementforUniversitetetiBergen#LGrads-ogstudiereglementforUniversitetetiBergen

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#LKap1Virkeområde#LKap1Virkeområde

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§1UtdanningervedUniversitetetiBergen#L§1UtdanningervedUniversitetetiBergen

http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#LKap2Opptak#LKap2Opptak

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§3Genereltomopptakogopptaksbehandling#L§3Genereltomopptakogopptaksbehandling
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Fakultetet kan etter forslag fra programutvalget vedta at opptak til masterstudiet skal begrenses. 


Programutvalget kan fastsette utfyllende rangeringsregler.  


§ 4 Studierett  


I tillegg til studierett ved ordinære studieprogrammer etter opptak i samsvar med § 3, kan Det 


medisinsk- odontologiske fakultet tildele følgende studieretter:  


- Poststudierett (Poststudierett er en tidsbegrenset studierett du kan få tildelt etter at du har 


fullført en grad ved UiB, som gir deg rett til å ta enkeltemner.) 


- Intern hospitant 


- Ekstern hospitant 


- Gjentak av eksamen 


- Ansatte internt 


- Ansatte i samarbeidende foretak 


Studierett som nevnt i forrige ledd tildeles etter egne retningslinjer (link) 


Det er obligatorisk frammøte ved studiestart for alle studieprogram. Manglende frammøte medfører 


tap av studieretten. Dispensasjon kan gis ved gyldig forfall. 


§ 5 Opphør av studierett  


Studieretten avsluttes etter fullført og bestått program. Se § 4 om poststudierett.  


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


fakultet, jf § 6a.. 


§ 6 Utdanningsplan  


Utdanningsplan for den enkelte student er regulert av den til enhver tid gjeldende studieplan. 


§ 6a Endringer i utdanningsplan; studieprogresjon  


Studenter på studieprogrammene ernæring, medisin, odontologi og tannpleie som har 2 stryk i samme 


emne flyttes ned et kull. Studenter på studieprogrammene i farmasi som ved utgangen av et semester 


står til rest med 30 studiepoeng eller mer i forhold til den progresjon som utdanningsplanen angir vil 


bli overført til et lavere kull.  


Fra og med klinikken flyttes studenter på medisin, odontologi og tannpleie ned ett kull etter 2 stryk i 


samme semester. Alle obligatoriske aktiviteter må være bestått for å gå videre til neste semester. En 


student kan ikke gjenta samme studieår mer enn 1 - én – gang på disse studieprogrammene.  


For medisin og odontologi skal alle emner tilhørende 1. og 2. studieår (preklinikk) være bestått ved 


inngangen til 3. studieår (klinikk). Dette inkluderer ex. phil. og medisinsk nomenklatur. Dersom en 


student ikke har bestått to (2) av emnene i preklinikk tillates ikke opprykk til klinikk, og studenten 


flyttes ned ett kull med krav om oppmelding og bestått eksamen i første halvdel av høstsemesteret i 3. 


studieår. Hvis studenten har stryk i en (1) eksamen i 4. semester, gis mulighet for ny eksamen i 5. 


semester. Ved ikke bestått ny eksamen i starten av 5. semester flyttes studenten ned ett kull. For 


studenter på profesjonsstudiet i farmasi må alle tidligere emner være bestått for å kunne starte på 4. 


året av studiet. Dersom eksamen i et emne (10 SP) ikkje er bestått kan studenten etter innvilget søknad 


fra programutvalget starte på 4. året av studiet.  



http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§4Studierett#L§4Studierett

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§5Opphøravstudierett#L§5Opphøravstudierett

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§6Utdanningsplan#L§6Utdanningsplan

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§6aEndringeriutdanningsplanstudieprogresjon#L§6aEndringeriutdanningsplanstudieprogresjon
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For studieprogrammene ernæring, farmasi, medisin, odontologi og tannpleie kan ikke 


utdanningsplanen eller rekkefølgen på eksamenene endres. En student skal følge progresjonen for 


kullet studenten til enhver tid tilhører. Den som på grunn av sykdom eller av andre tungtveiende 


grunner ønsker å fravike tidspunktet for undervisning eller eksamen i ett eller flere emner, må søke 


fakultetet om dette. Begrunnet søknad må sendes senest en (1) måned før undervisningsterminen i 


emnet tar til, ref. §11. 


 


Medisin 


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


 


Odontologi og tannpleie 


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


Dersom angjeldende fagområde/blokk, etter en skriftlig prøve og 2 gjentatte studieplanfestete prøver 


(muntlig eller skriftlig), ikke kan gå god for at studenten har tilstrekkelige kunnskaper til å starte eller 


fortsette med pasientbehandling, flyttes studenten ned ett studieår. 


 


Farmasi 


For å starte på masteroppgaven, kreves det at studenten har fullført og bestått alle emneeksamener. 


Programutvalget kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon fra dette kravet.  


Master 


Alle masterstudenter skal inngå en masteravtale. En masteravtale består av 3 deler; en generell del, 


veiledningskontrakt og milepælsplan. Se den til enhver tid gjeldende studieplan.  


 Redusert studieprogresjon kan innvilges (deltidsstudent). 


 Studietiden på masterstudiet forlenges tilsvarende.  


 Studieprogresjonen fastsettes i mastergradsavtalen. Ved eventuelle endringer i progresjonen 


underveis i masterstudiet kan avtalen endres tilsvarende.  


For studieretningene Fysioterapivitenskap, Sykepleievitenskap og RAB-fag, som tar opp både 


heltids- og deltidsstudenter, gjelder egne regler. 


 


 


Utsatt innlevering av masteroppgaven 


Ved sykemelding utsettes innleveringsfristen tilsvarende. Det kreves gyldig legeattest. 


Dersom oppgaven ikke kan leveres innen fristens utløp, kan det sendes søknad om tilleggstid når det 


foreligger andre særskilte grunner enn at studenten er syk. Frist for søknad er en (1) måned før den 


opprinnelige innleveringsfristen. Særskilte grunner kan være: 


 Veileder er sykmeldt  


 Kontraktbrudd fra veileder  
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 Dokumentert forsinkelse pga feil/forsinket materiellforsendelse eller mangel på informanter  


 Personkonflikt student/veileder  


Dersom oppgaven ikke kan leveres til utsatt frist, må det sendes en skriftlig søknad om ytterligere 


forlengelse. Programutvalget kan innvilge eller avslå søknaden.  


Tidsbegrensning 


Medisin 


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


1a. Maksimal studietid er 9 år for A-kull og 9 ½ for B-kull (se også 2-årsregelen i § 11). For 


forskerlinjestudenter er maksimal studietid forlenget med ett år. 


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


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


Ernæring, odontologi og tannpleie 


Maksimal studietid er for Bachelor i human ernæring 5 år, for Bachelor i tannpleie 5 år, og for 


Integrert masterstudium i odontologi på 8 år. For forskerlinjestudenter i odontologi er maksimal 


studietid forlenget med ett år.  


 


Farmasi 


1. Maksimal studietid for Integrert masterprogram i farmasi ekskl. godkjente permisjoner, skal 


ikke overskride 8 år (normert studietid 5 år). 


2. Maksimal studietid for Master i farmasi for reseptarer ekskl. godkjente permisjoner, skal ikke 


overskride 5 år (normert studietid 3 år). 


Master 


Maksimal studietid for masterstudiene er tilsvarende 4 års heltidsstudium. 


Generelt 


For alle studieprogrammene som er nevnt ovenfor gjelder at permisjoner/tilrettelegging med bakgrunn 


i sykdom eller andre tvingende sosiale forhold kan gi rett til å overskride de ytre tidsrammene. 


§ 7 Adgang til å søke opptak på ny etter at studieretten har falt bort  


En student på ernæring, farmasi, medisin, odontologi og tannpleie som har mistet 


studieretten/studieplassen på grunn av manglende progresjon (overskridelse av 


tidsbegrensingsreglene), har ikke rett til å søke opptak på ny. 


Kap. 3 Studier  


§ 8 Studiestruktur, studieplan og emnebeskrivelse  


Den til enhver tid gjeldende studieplan skal følges.  


Forskerlinjen i medisin- og odontologistudiet gis ett år tillegg i tid til å arbeide med forskning, se link: 



http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§7Adgangtilåsøkeopptakpånyetteratstudierettenharfaltbort#L§7Adgangtilåsøkeopptakpånyetteratstudierettenharfaltbort

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#LKap3Studier#LKap3Studier

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§8Studiestrukturstudieplanogemnebeskrivelse#L§8Studiestrukturstudieplanogemnebeskrivelse
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§ 9 Plikt til semesterregistrering m.v.  


§ 10 Permisjon  


Søknad om studiepermisjon innvilges bare for inntil ett år om gangen. Forlenget permisjon gis bare i 


spesielle tilfeller. 


 


For profesjonsstudiene sendes søknad om permisjon til Det medisinsk- odontologiske fakultet. 


Permisjoner innenfor en uke, avgjøres av emneansvarlig på det aktuelle instituttet – med kopi til 


fakultetet. 


 


Master 


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


noen grunn. Melding om permisjon må gis innen fastsatt frist for valg av oppgave. Ved 


permisjon utover ett år må søknaden begrunnes.  


 Studenter kan også etter valg av oppgave få inntil ett års permisjon når det er faglig 


velbegrunnet (for eksempel engasjement i faglig relevant arbeid, prosjekt eller 


utenlandsopphold).  


 Ved permisjon lengre enn ett år kan programutvalget i samråd med veileder vurdere om det 


skal gis en ny oppgave.  


 Programutvalget kan innvilge eller avslå søknad om permisjon.  


 Normalt vil slike permisjoner kunne forlenge studieløpet totalt med maksimalt to år utover 


normert studietid.  


 Ved permisjon etter disse regler skal masterkontrakten og veiledningskontrakten endres 


tilsvarende.  


Kap. 4 Eksamen  


§ 11 Allment om eksamen og eksamenstid  


For alle studieprogram gjelder følgende;  


Eksamen kan gjentas til ordinær eksamen. Ved gjentak av eksamen blir den beste karakteren tellende. 


2-års-regelen for eksamen 


For å sikre studentenes faglige oppdatering, skal en eksamen være bestått senest to år etter obligatorisk 


undervisning i emnet er fullført. 


 


Farmasi 


Eksamen i emner som undervises ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er underlagt MNFs 


utfyllende regler. 


Ernæring, medisin, odontologi og tannpleie  


For ernæring, medisin, odontologi og tannpleie er det ikke tillatt å trekke seg fra eksamen. Den som på 


grunn av sykdom eller av andre tungtveiende grunner ønsker å fravike eksamenstidspunktet fastsatt 


etter gjeldende studieplan, eller fravike reglene om tidspunkt for ny eksamen, må sende begrunnet 



http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§9Plikttilsemesterregistreringmv#L§9Plikttilsemesterregistreringmv

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§10Permisjon#L§10Permisjon

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#LKap4Eksamen#LKap4Eksamen

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§11Allmentomeksamenogeksamenstid#L§11Allmentomeksamenogeksamenstid
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søknad om dette, jf. § 6a. For andre studieprogram ved Det medisinsk–odontologiske fakultet gjelder 


UiB sine regler for trekkfrist før eksamen. 


 


En student som ikke består ny eksamen i et emne, kan ikke fortsette på samme kull, men må fremstille 


seg til ordinær eksamen med kullet under. Det regnes som ikke bestått eksamen dersom en student 


unnlater å møte til eksamen studenten etter studieplanen, eller etter regler for ny eksamen, skulle gå 


opp til (jf. § 6a). 


Master 


Dersom ikke oppgaven leveres innen fastsatt frist og det ikke foreligger søknad om forlenget frist, 


regnes det som endelig stryk. Med ”endelig stryk” menes at oppgaven ikke kan leveres på nytt i 


revidert eller supplert form. 


§ 12 Eksamensformer og eksamensordninger  


§ 13 Rett og plikt til å delta i undervisningen m.v.  


§ 14 Karakter  


§ 15 Vekting og gjennomsnittskarakter  


§ 16 Justerende muntlig  


§ 17 Når en eksamen begynner  


§ 18 Flere eksamensdeler  


§ 19 Sensur  


En masteroppgave som er vurdert til karakteren F (ikke bestått) kan leveres på nytt i revidert eller 


supplert form, og med ny frist. Hvis den reviderte oppgaven får strykkarakter, kan den ikke leveres på 


nytt. I slike tilfeller kan studenten søke om nytt opptak og ved eventuelt opptak få tildelt ny oppgave. 


Det må samtidig søkes om innpassing for det teoretiske pensum. Ny oppgave kan tildeles bare en 


gang. 


§ 20 Undervisnings- og eksamensspråk  


§ 21 Forhold i eksamenslokalet m.m.  


§ 22 Kunngjøring av eksamensresultater  


§ 23 Begrunnelse og klage  


§ 24 Begrensninger i klageretten  


§ 25 Avbrutt eksamen  


§ 26 Tregangers-regelen  


Tregangers-regelen gjelder ved Det medisinsk- odontologiske fakultet. Ved studieprogrammene 


Bachelor i ernæring, Integrert masterstudium i farmasi, Master i farmasi for reseptarer, 


Profesjonsstudium i medisin, Integrert masterstudium i odontologi og Bachelor i tannpleie gjelder ikke 



https://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L%23L

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§13Rettogplikttilådeltaiundervisningenmv#L§13Rettogplikttilådeltaiundervisningenmv

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§14Karakter#L§14Karakter

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§15Vektingoggjennomsnittskarakter#L§15Vektingoggjennomsnittskarakter

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§16Justerendemuntlig#L§16Justerendemuntlig

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§17Nåreneksamenbegynner#L§17Nåreneksamenbegynner

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§18Flereeksamensdeler#L§18Flereeksamensdeler

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§19Sensur#L§19Sensur

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§20Undervisnings-ogeksamensspråk#L§20Undervisnings-ogeksamensspråk

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§21Forholdieksamenslokaletmm#L§21Forholdieksamenslokaletmm

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§22Kunngjøringaveksamensresultater#L§22Kunngjøringaveksamensresultater

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§23Begrunnelseogklage#L§23Begrunnelseogklage

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§24Begrensningeriklageretten#L§24Begrensningeriklageretten

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§25Avbrutteksamen#L§25Avbrutteksamen

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§26Tregangers-regelen#L§26Tregangers-regelen
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annulleringsordning. For studieprogrammene med annulleringsordning gjelder frist for trekk til 


eksamen på en måned. Manglende oppmøte til eksamen uten gyldig grunn teller som et 


eksamensforsøk. 


§ 27 Særskilt tilrettelegging ved eksamen  


§ 28 Frist og dokumentasjon  


Kap. 5 Grader  


§ 29 Allment om grader  


§ 30 Bachelorgrad  


§ 31 Bachelor i utøvende musikk  


§ 32 Allment om mastergrader  


Politiattest kreves for studenter som tas opp til masterprogram i klinisk ernæring. 


Den selvstendige masteroppgaven innleveres innen en fastsatt frist i siste semester, jf. §11. 


§ 33 Disiplinbasert mastergrad - 120 studiepoeng  


§ 34 Mastergrad i rettsvitenskap  


§ 35 Mastergrad i odontologi  


§ 36 Øvrige integrerte mastergrader 


 


§ 37 Mastergrader som bygger på grunnutdanning i medisin eller odontologi  


§ 38 Erfaringsbasert mastergrad  


§ 39 Øvrige mastergrader - 60 eller 90 studiepoeng  


§ 40 Cand. med.-studiet  


§ 41 Cand. psychol.-studiet  


§ 42 Vitnemål  


 


§ 43 Fritak og innpassinger; reduksjon i studiepoeng; uttelling i ny grad  


Fritak for eksamen i enkeltemner eller hele studieår gir ikke automatisk grunnlag for overføring til 


høyere kull.  


Ved vurdering av fritak for eksamen/undervisning skal det normalt ikke være gått mer enn fem år 


siden eksamen/undervisning i emnet/emnene ble gjennomført. 


 



http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§27Særskilttilretteleggingvedeksamen#L§27Særskilttilretteleggingvedeksamen

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§28Fristogdokumentasjon#L§28Fristogdokumentasjon

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#LKap5Grader#LKap5Grader

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§29Allmentomgrader#L§29Allmentomgrader

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§30Bachelorgrad#L§30Bachelorgrad

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§31Bacheloriutøvendemusikk#L§31Bacheloriutøvendemusikk

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§32Allmentommastergrader#L§32Allmentommastergrader

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§33Disiplinbasertmastergrad-120studiepoeng#L§33Disiplinbasertmastergrad-120studiepoeng

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§34Mastergradirettsvitenskap#L§34Mastergradirettsvitenskap

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§35Mastergradiodontologi#L§35Mastergradiodontologi

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§36Øvrigeintegrertemastergrader#L§36Øvrigeintegrertemastergrader

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§36Øvrigeintegrertemastergrader#L§36Øvrigeintegrertemastergrader

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§37Mastergradersombyggerpågrunnutdanningimedisinellerodontologi#L§37Mastergradersombyggerpågrunnutdanningimedisinellerodontologi

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§38Erfaringsbasertmastergrad#L§38Erfaringsbasertmastergrad

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§39Øvrigemastergrader-60eller90studiepoeng#L§39Øvrigemastergrader-60eller90studiepoeng

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§40Candmed-studiet#L§40Candmed-studiet

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§41Candpsychol-studiet#L§41Candpsychol-studiet

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§42Vitnemål#L§42Vitnemål

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§43Fritakoginnpassingerreduksjonistudiepoenguttellinginygrad#L§43Fritakoginnpassingerreduksjonistudiepoenguttellinginygrad
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Medisin: 


Fritak for første år på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen kan gis på grunnlag av fullført og 


bestått første år av medisinstudiet ved enten Universitetet i Tromsø, Norges teknisk-


naturvitenskapelige universitet eller Universitetet i Oslo. Det kan stilles krav om tilleggsemner. 


Kap. 6 Organisatoriske bestemmelser, overgangsordninger, ikrafttredelse m.v.  


§ 44 Oppretting og nedlegging av utdanninger  


§ 45 Beregning av frister  


§ 46 Utfyllende regler  


Det medisinsk- odontologiske fakultet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i disse 


utfyllende reglene. 


 


 


 



http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#LKap6Organisatoriskebestemmelserovergangsordningerkrafttredelsemv#LKap6Organisatoriskebestemmelserovergangsordningerkrafttredelsemv

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§44Opprettingognedleggingavutdanninger#L§44Opprettingognedleggingavutdanninger

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§45Beregningavfrister#L§45Beregningavfrister

http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§46Utfyllenderegler#L§46Utfyllenderegler






UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Arkivkode: 
 


 Styre-sak: 74/11 


Sak nr.:   Møte:  15.06.11 
 


 


 
 


 Programutvalgsledere – ny oppnevning 
 


 
På møte i fakultetsstyret 19.01 d.å. ble revidert sammensetning av programutvalgene på 
studiesiden ved MOF vedtatt (sak 7/11), også med nye ledere i et par av utvalgene. 
 
For kommende periode er det to av utvalgene som får endringer i ledelsen: 


 For Programutvalg for helsefag skal Una Ø. Sølvik gå inn som leder høsten 2011 og 
våren 2012 grunnet forskningspermisjon for Målfrid Råheim (se vedlagt brev fra ISF 
15.03 d.å). 


 I Programutvalg for farmasi er det avklart sammen med dekan Dag Rune Olsen ved 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, at inneværende leder Lone Holst, i sak 
7/11 oppnevnt for inneværende vårsemester, forlenges ut den perioden de øvrige 
faste utvalgslederne er oppnevnt (t.o.m. 31.07.2013). 


 
I tillegg til de programutvalgene som tidligere er etablert ved MOF ble det i sak 7/11 også 
fremmet opprettelse av Programutvalg for legers etter- og videreutdanning. For dette utvalget 
er ikke sammensetningen helt avklart pr. i dag, derfor kommer denne saken opp igjen i 
høstsemesteret. 


 


 


 


 


Forslag til vedtak: 


 
Det oppnevnes nye ledere i aktuelle utvalg for kommende periode: 
 
Programutvalg i helsefag –   Una Ø. Sølvik, for perioden 01.08.2011 – 31.07.2012,  


(mens Målfrid Råheim er i forskningspermisjon) 
Programutvalg for farmasi – Lone Holst, for perioden 01.07.2011 – 31.07.2013 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg – 1 dokument 


 
 
 
30.05.2011 - krwa 








SENSORER INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 2011-2014 


 


Odontologer Kull 3 


Emne Sensor Merknader 


 


Eksamens 


termin 


Klagesensor 


OD2RØN Bauge, Bjørn 


Fjøsangerveien 39 


5054 Bergen 


Tlf 92659894 


F. 05.05.55 Høst kull 3 Bunæs, Øystein 


Børre 


Kuvågveien 50 


5200 Os 


OD2BIM Garmann, Trine Aasen 


Ellerhusensvei 38 


5043 Bergen 


Tlf 93890502 


F. 15.01.74 Vår kull 3  


OD2FAR Hoem, Per Ottar 


Solliveien 32 C 


6414 Molde 


Tlf 48281612 


F. 17.07.48 Vår kull 3 Broch, Ole 


Jacob 


Bjørndalen 39 


5009 Bergen 


 


 


Odontologer Kull 4 


Emne Sensor Merknader Eksamens 


termin 


Klagesensor 


OD3KAR-K4 Reppen, Kjetil  


Staudeveien 8 


0875 Oslo 


Tlf 22231272 


F. 19.05.47 Høst kull 4  







OD3PER-K4 Reppen, Kjetil  


Staudeveien 8 


0875 Oslo 


Tlf 22231272 


F. 19.05.47 Vår kull 4  


OD3END-K4 Solheim, Halvor 


Tannklin  Postboks 77 


3995 Stathelle 


Tlf 97529391 


F. 29.12.55 Vår kull 4 Hove, Lasse 


Spurveveien 25  


9512 Alta 


OD3PRO-K4 Solheim, Halvor 


Tannklin  Postboks 77 


3995 Stathelle 


Tlf 97529391 


F. 29.12.55 Vår kull 4 Hove, Lasse 


Spurveveien 25  


9512 Alta 


OD3KJE Stensland, Annlaug Lunde 


Ramsvighagen 8 


4015 Stavanger  


F. 05.03.56 Vår kull 4 Bowling, Kevin 


Postboks 122 


5903 Isdalstø 


 


Odontologer Kull 5 


Emne Sensor Merknader Eksamens 


termin 


Klagesensor 


OD3SAM Åsan, Arne 


Friggsvei 14 


5221 Nesttun 


Tlf 55135487 


F. 26.12.54 Høst kull 5  


OD3ALM Kåre Hatleberg 


Kråkenestoppen 120 


5152 Bønes 


Tlf 90775950 


F. 27.09.52 Vår kull 5  







OD3KOS-V5 Magnusson, Thorgny 


Grønlandsvegen 1  


5918 Frekhaug 


Tlf 91817147 


F. 25.11.46 Vår kull 5  


OD3PED-K5 Næsse, Pernille 


Gullveien 13 B 


4629 Kristiansand 


Tlf 40854872 


F. 01.08.75 Vår kull 5 Wang, Nina J 


Det odont fak 


Postboks 1142 


Blindern 


0318 Oslo 


 







 


Tannpl kull 1 


Emne Sensor Merknader Eksamens 


termin 


Klagesensor 


TPBAKBK Mangler sensor, jobber 


med saken 
 Høst kull 1  


TPBAFYS Øfjord, Erik Snorre 


Senter for klin studier 


Nattlandsveien 89 


5094 Bergen 


Tlf 90053800 


 Vår kull 1 Livar Frøyland 


Inst for 


biomedisin 


Cellnett, Jonas 


Liesvei 91 


 


Bjelland Linn 


Anne Brunborg 


Storehovden 5 


5221 Nesttun 


TPBAMIKR Roy Ivar Holland 


NEMKO 


Gaustadaleen 30 


Postboks 73 Blindern 


0314 Oslo 


Tlf 90116136 


 Vår kull 1 Aas Jørn Arne 


Nygårdsv 11 B 


2010 Strømmen 


 


 


Tannpl kull 2 


Emne Sensor Merknader Eksamens 


termin 


Klagesensor 


TPBAFAR Hoem, Per Ottar F. 17.07.48 Høst kull 2 Broch, Ole Jacob 







Solliveien 32 C 


6414 Molde 


Tlf 48281612 


Bjørndalen 39 


5009 Bergen 


TPBARØN Bauge, Bjørn 


Fjøsangerveien 39 


5054 Bergen 


Tlf 92659894 


F. 05.05.55 Høst kull 2 Bunæs, Øystein 


Børre 


Kuvågveien 50 


5200 Os 


TPBAKOS Magnusson, Thorgny 


Grønlandsvegen 1  


5918 Frekhaug 


Tlf 91817147 


F. 25.11.46 Høst kull 2  


TPBAKAR/END Dorith Aase Eriksen 


Landåsveien 9 


5096 Bergen 


Tlf 41164495 


F. 09.03.85 Vår kull 2  


TPBAPER Reppen, Kjetil  


Staudeveien 8 


0875 Oslo 


Tlf 22231272 


F. 19.05.47 Vår kull 2  


 







 


Tannpl kull 3 


Emne Sensor Merknader Eksamens 


termin 


Klagesensor 


TPBAPED/PSY Hilde Hetland 


Kolstibotn 10 


5098 Bergen 


Tlf 90934806 


F. 08.01.69 Høst kull 3  


TPBAPED Næsse, Pernille 


Gullveien 13 B 


4629 Kristiansand 


Tlf 40854872 


F. 01.08.75 Høst kull 3 Wang, Nina J 


Det odont fak 


Postboks 1142 


Blindern 


0318 Oslo 


TPBASAM Åsan, Arne 


Friggsvei 14 


5221 Nesttun 


Tlf 55135487 


F. 26.12.54 Vår kull 3  


TPBAPRO/GER Kvassnes, Turi Jæger 


Mildeveien 68 


5259 Hjellestad 


Tlf 55991805 


F. 14.02.42 Vår kull 3  


TPBAALM Kvassnes, Turi Jæger 


Mildeveien 68 


5259 Hjellestad 


Tlf 55991805 


F. 14.02.42 Vår kull 3  


 


 








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Arkivkode:  Styre-sak 76/11:  


Sak nr.:   Møte: 15.06.11 


 


 


Utdanningspriser ved MOF – forslag 


 


På studiesiden har det kun vært etablert én pris ved fakultetet hittil – Studiekvalitetsprisen 
(statutter vedtatt på fakultetsstyret 20.05.09). Vi har også årlig meldt inn aktuelle kandidater 
til UiBs pris for god studiekvalitet (Ugleprisen). I forbindelse med fakultetets strategiprosess 
er det lagt opp til at fakultetet i større grad skal synliggjøre og belønne undervisnings-
miljøene, og et av de konkrete tiltakene som blir fremmet i handlingsplanen for utdanning er 
opprettelse av flere studiekvalitetspriser.  


Vedlagte utkast fremmer forslag om etablering av to nye utdanningspriser ved MOF, i tillegg 
til en tilpassing av den eksisterende studiekvalitetsprisen. De to nye prisene vil være: 


- Undervisningsprisen; som skal stimulere og belønne gode undervisere ved fakultetet 


- Pris for internasjonalisering i studiene; som skal stimulere og belønne tiltak som 
fremmer økt internasjonalisering i studieprogrammene. 


Prisbeløpet er foreslått til hhv kr. 100 000 – kr. 50 000 – kr. 100 000 for de tre prisene. Se 
vedlagt skisse for nærmere detaljer om formål, kriterier og nominering. 


Studieutvalget behandlet saken på møte 01.06 (sak 18/11) og gikk inn for etableringen av de 
to nye prisene, med utlysning og utdeling kommende høstsemester. 


 


Forslag til vedtak: 


Styret går inn for etablering av Undervisningsprisen og Pris for internasjonalisering i studiene 
ved MOF fra og med studieåret 2011 - 2012. Rammene for dagens Studiekvalitetspris ved 
MOF revideres i tråd med forslaget.  


 


Vedlegg – skisse for utdanningspriser ved MOF 


 


02.06.11 - krwa 












EKSTERNE SENSORER GADES INSTITUTT 2011-2014 


 


EMNE EKSTERN SENSOR KLAGESENSOR 


MEDMBI Erling Strand 
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Sak nr.: 2007/11854 og  
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ORIENTERINGSSAK: ODONTOLOGISK UNIVERSITETSKLINIKK OG NYTT 


ODONTOLOGIBYGG  


 


Orienteringssaken omhandler: 


1. Forhandlingsprosess – evt. overføring av driften av Odontologisk 
universitetsklinikk til Hordaland Fylkeskommune (HFK) 


2. Organisasjonsutvikling av Odontologisk universitetsklinikk 
3. Nytt odontologibygg (NOB) og status for fordeling av utstyrsbevilgningen 


 


1. Forhandlingsprosess – evt. overføring av driften av odontologisk 


universitetsklinikk til Hordaland Fylkeskommune (HFK) 


I forbindelse med vedtak om opprettelse av Det medisinsk-odontologiske fakultet 


behandlet Universitetsstyret også sak om organisering av Odontologisk universitetsklinikk 


(OUK) og vedtok at OUK, som en midlertidig ordning, skulle organiseres direkte under 


universitetsdirektøren (Universitetsstyre-sak 13/08).  


I møte 19.2.2009 (Universitets-styre-sak 22/09) ga Universitetsstyret universitets-


direktøren fullmakt til å forhandle med Hordaland fylkeskommune om en eventuell 


overtakelse av driftsansvaret for OUK. Hordaland fylkeskommune har også behandlet 


sak om forhandlinger med UiB i Fylkesutvalget 4. 12. 2008, der Fylkesutvalget sluttet seg 


til forslaget om å starte forhandlinger med mål om å overta driften av Odontologisk 


universitetsklinikk. 


Fylkesrådmannen og universitetsdirektøren har oppnevnt et forhandlingsutvalg ledet av 


Fylkestannlegen i Hordaland. Forhandlingsdelegasjonen fra UiB består av Kjell 


Bernstrøm (leder), Nina Langeland, Inge Fristad, Hildur Søhoel og Nina Mevold. 


Forhandlingsutvalget har ambisjon om å ferdigstille et forhandlingsdokument som 


grunnlag for videre behandling i begge institusjoners styrer i oktober 2011. 


Forhandlingsdokumentasjonen skal inneholde følgende underdokumenter: 


 Overordnet samarbeidsavtale mellom UiB og HFK 


 Overføringsavtale (overføringsprosessen) 


 Avtale som regulerer undervisningen i grunn- og spesialistutdanningen 
(Tjenesteleveranse) 


 Leieavtale 


 Overføring av personale 







 Budsjettmodell 


 


 


2. Organisasjonsutvikling av Odontologisk universitetsklinikk 


I forbindelse med innflytting i nytt odontologibygg (NOB) er det behov for gjennomgang og 


tilpassing av Odontologisk universitetsklinikk (OUK) for å etablere en best mulig klinikkdrift 


som sikrer god klinisk utdanning i de odontologiske grunnutdanningene og i 


spesialistutdanningen. Universitetsdirektøren har derfor etablert et prosjekt for å utrede 


forhold rundt prosesser knyttet til innflytting i nytt bygg, samt se på samarbeidsplattformen 


mellom Odontologisk universitetsklinikk og Institutt for klinisk odontologi IKO).   


Hovedmålsettingen med organisasjonsutviklingsprosjektet er å etablere en hensiktsmessig 


og optimalisert organisering av Odontologisk universitetsklinikk (OUK) tilpasset muligheter i 


nytt bygg. Det skal utarbeides en bemanningsplan som er i tråd med de faglige kravene til 


odontologiske grunn- og spesialistutdanning. De budsjettmessige forutsetningene mellom 


IKO og OUK skal også avklares. 


Universitetsdirektøren oppnevnte i brev datert 9.3.2011 (vedlegg) en styringsgruppe og en 


prosjektgruppe for å lede prosjektet. 


Styringsgruppen skal legge de overordnede føringene for prosjektets rammer og framdrift. 


Den mottar framdrifts- og innholdsrapportering fra prosjektgruppen. Det er styringsgruppens 


ansvar å sikre prosjektkoordinatorene støtte. 


Styringsgruppen har følgende sammensetning: 


Leder Nina Langeland, dekan 
Nina Mevold, fakultetsdirektør 
Inge Fristad, instituttleder 
Hildur Søhoel, avdelingsdirektør 
Gottfried Greve, visedekan 
Alf Henrik Andreassen, fagdirektør   
Line Rye, personaldirektør 
Ragnfrid Skavland, hovedtillitsvalgt 
Amund Gulsvik, hovedtillitsvalgt 


 


Styringsgruppen har fått følgende mandat: 


 Utrede organisering av klinikken ut fra Kravspesifikasjon som definerer innhold og 
omfang på undervisning og ut fra veiledende bemanningsbehov, jf NOKUTs krav.  


 Utarbeide bemanningsplan for framtidens Odontologisk universitetsklinikk i NOB 


 Beskrive instituttansattes roller og oppgaver i klinikken og klinikkansattes roller og 
oppgaver i instituttet. 


 Beskrive ansvars- og oppgavedeling mellom OUK og IKO. 


 Beskrive system for samarbeid med tanke på forvaltning og utvikling av 
kravspesifikasjonene. 


 Foreta gjennomgang av ressurssituasjonen (økonomi og personal) med sikte på 
optimalisering av ressurser i forhold til nytt bygg og i relasjon mellom IKO og 
OUK.  







 Utarbeide forslag til kompetanseplan for utvikling av klinikken som 
utdanningsarena for studenter, doktorgradskandidater og spesialistkandidater og 
som arbeidsplass for klinikkens ansatte 


 


Prosjektgruppen 


Universitetsdirektøren har oppnevnt en prosjektgruppe for å sikre utvikling og fremdrift i 


prosjektet. Denne gruppen skal være ”hands on” og ha medansvar for prosjektets fremdrift.  


Prosjektgruppen skal på månedsbasis rapportere til Styringsgruppen på fremdriften i 


prosjektet i relasjon til avtalt tidsplan. Det er viktig at prosjektgruppen har kontakt med 


klinikken og de ansatte som vil bli påvirket av organisasjonsutviklingsprosessen. 


Prosjektgruppen har følgende sammensetning: 


 Leder Morten Berge, professor 


 Guttorm Karlsen, seksjonsovertannlege  


 Knut N. Leknes, professor  


 Tordis Agnete Trovik, førsteamanuensis 


 Harald Nesse, seksjonsovertannlege 


 Jan Georg Tangenes, underdirektør  


 Mona Johannessen, klinikkavdelingsleder 


 Nina Indrebø, verneombud 


 


Rådgiver Stig Morten Frøiland, Personal- og organisasjonsavdelingen UiB og prosjektleder 


Inger Hjeldnes Senneseth er sekretariat for styringsgruppen og prosjektgruppen.  


 


3. Nytt odontologibygg (NOB) og status for fordeling av 


utstyrsbevilgningen 


NOB er et kombinert bygg for universitetsfunksjonene innenfor odontologi (forskning, 


utdanning og utvikling), regionalt kompetansesenter i odontologi og sentralklinikk for den 


offentlige tannhelsetjenesten i Bergen.  


Byggingen av NOB ble startet i mars 2010. Bygget skal etter planen være ferdig for oppstart 


av prøvedrift i mai 2012, og skal tas i bruk ved semesterstart høsten 2012. 


Aktivitetene i NOB er planlagt slik: 


1. Etasje:  Klinikkarealer m/tilhørende seminarrom. I tillegg kommer arealdelen i 


bibliotek og auditorier som går over to plan (tilhører underetasjen).  


Etasje 2:  UiB – grunnutdanning 100%. 


Etasje 3:  Kontorlandskap – fordeles i forhold til areal/ansatte.  


Etasje 4. UiB - Laboratoriet og arbeidsplasser til stipendiater/postdok/forskere.  
HFK - Forskere knyttet til kompetansesenteret 
HOD - Bivirkningsgruppen 







Status framdrift for NOB 


Prosjektet har ligget ca. 4 uker etter hovedframdriftsplanen.  Det har foregått en forsering av 


byggeprosessene fram til uke 17 og status framdrift vil bli oppdatert. 


 


Status for fordeling av utstyrsbevilgningen 


UiB oppnevnte i brev datert 14.1.2011 (vedlegg) følgende utstyrskomite for NOB: 


Dekan Nina Langeland, leder 
Klinikksjef Hildur Søhoel 
Instituttleder Inge Fristad 
Fylkestannlege Inge Bruvik 
Eiendomsdirektør Even Berge 


 


Utstyrskomiteens har fått følgende føringer: 


Komiteen skal videreføre arbeidet og ta beslutninger om forvaltning av utstyrsbevilgningen 


stilt til rådighet av KD gjennom statsbudsjett 2011, samt ha ansvar for beslutninger om kjøp 


av utstyr. 


UiBs forskning og utdanning skal ha hovedsete i bygget. Hensynet til kvalitet i forskning og 


utdanning er det overordnede for all infrastruktur. I dette ligger også god kvalitet i behandling 


av pasienter i forbindelse med utdanning og forskning og innenfor rammen av 


spesialistklinikken og det nye kompetansesenteret.  


Offentlig tannklinikk som er inkludert i romprogrammet er tatt ut og erstattet med et 


kompetansesenter. Mulige konsekvenser med hensyn til utstyr og inventar som følge av 


dette byttet skal håndteres i dialog mellom UiB, HFK og de involverte departementene. 


Det er gitt en utstyrsbevilgning på 164,5 mill kr. Det er de faglige hensynene til den 


virksomheten som skal inn i bygget som skal være førende for beslutningene. 


Bevilgningen skal dekke utgifter til utstyr og inventar som trengs for å oppfylle formål til 


enhetene som etter godkjent romprogram og godkjent bygg skal inn i bygningen (IKO, OUK, 


Spesialistklinikken, Kompetansesenter for tannhelsetjenesten). 


Komiteen er bedt om å vurdere nøye hva av eksisterende inventar og utstyr som skal brukes 


i det nye bygget. 


Det er viktig å opprettholde god framdrift i byggearbeidet. Derfor bes komiteen prioritere å 


gjøre beslutninger etter en tidsplan som ivaretar hensynet til byggets framdrift.  


Utstyrskomiteen har i samarbeid med Eiendomsavdelingen  ved UiB opprettet brukerutvalg 


for: 


 Vitenskapelig utstyr 


 Klinikkutstyr 


 Teknisk utstyr 


 AV-utstyr 







 IT-utstyr 


 Møbler 


 Skilting 
 


Fellesoppgaver til brukergruppene er 


 Utarbeide behov og prioritering av utstyr  


 Lage oversikt over utstyr som skal tas med fra gammelt odontologibygg (GOB) til 
NOB, og ta hensyn til dette ved vurdering av behov for nyinnkjøp 


 Lage kravspesifikasjon for utstyr som skal på anbud 


 Evaluere anbud i forhold kravspesifikasjon og antall 
 


Organisasjonskart for utstyrskomiteen og brukergruppene er vedlagt saken.  


Utstyrskomiteen har utarbeidet et kostnadsoverslag med fordeling til de ulike utstyrs-


kategoriene. Komiteen har videre avsatt en buffer på 20 mill kroner for å sikre at nødvendig 


utstyr kommer på plass i NOB. 


 


 


Saken legges fram for styret til orientering. 


 


 


 


3.6.2011 INSE 


 


 


Vedlegg: 


1. Organisasjonsutvikling ved Odontologiske universitetsklinikk – mandat, styringsgruppe 
og prosjektgruppe. Brev datert 9.3.2011. 


2. Oppnevning av utstyrskomite for Det nye odontologibygget ved UiB. Brev datert 
14.1.2011. 


3. Organisasjonskart for Utstyrskomite og brukergrupper NOB. 
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MED1ANA  
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Strategipunkter 
 


 


Tiltak 
 


Tidsramme 


1.Våre studieprogram 
skal være 
forskningsbaserte, av 
høy kvalitet og utvikle 
akademisk dannelse. 
 
Vi skal arbeide for å 
få etablert et Senter 
for fremragende 
undervisning  
 


Alle studieplaner skal: 


 Utformes i henhold til nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk 


 Ha gode læringsutbyttebeskrivelser som gir 
studentene tilstrekkelig informasjon til å velge 
studieprogram og studiested 


 Ha samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser og 
vurderingsformer og sikre at studentene blir vurdert i 
det de forventes å skulle ha lært 


 Tilby gode kvalitetssikrede og standardiserte 
utvekslingsordninger på alle studieprogram (se 
internasjonalisering) 


 Ha et innhold tilpasset samfunnets behov ut fra 
overnasjonale og nasjonale føringer, studentenes 
ønsker og den vitenskapelige utvikling 


 
Den nye ordningen med Senter for fremragende 
undervisning (SFU) innføres i handlingsplanperioden. Vi 
skal arbeide for å posisjonere oss for denne: 


 Gjøre kjent og etterspørre kriteriene som legges til 
grunn ved utvelgelse av SFU 


 Identifisere mulige kandidater ved fakultetet, allerede 
for utlysningen i 2012  


 Arbeide langsiktig i forhold til kriteriene og aktuelle 
undervisningsmiljø 


 Stimulere aktuelle undervisningsmiljø til å ligge i front 
med hensyn til pedagogikk, fysisk miljø, samsvar 
mellom læringsutbyttemål, læringsformer og 
evalueringsformer, evne til å nå mål for ønsket 
læringsutbytte, tverrfaglighet og evne til 
kompetanseoverføring til andre undervisningsmiljø 


 Belønne de beste undervisningsmiljøene og innsats 
for å nå status som SFU 


 


 
 
Høst 2011 
 
 
Høst 2011 
 
 
Høst 2012 
 
 
Vår 2013 
 
 
Vår 2013 
 
 
 
 
 
Høst 2011 
 
Høst 2011 
 
Vår 2013 
 
 
 
 
 
 
Høst 2011  
 
Høst 2013 


2.Våre studieprogram 
skal være tilpasset 
samfunnets behov 
med hensyn til 
kapasitet og innhold. 
 
 
 
 
 
 


På sikt gjennomgå alle studieprogram mht samfunnets 
behov, og i denne planperioden: 


 Gjennomføre en reform av studieprogrammet i 
medisin  


 Planlegge revidert studieprogram i medisin (form og 
kapasitet) 


 
Prioritere kvalitet på eksisterende studieprogram fremfor 
å øke studieporteføljen og vil i planperioden: 


 Øke kvalitet på eksisterende emner og utfasing av 
emner der det fører til bedret kvalitet 


 
 
 
Høst 2014 
 
Høst 2011  
 
 
 
 
Vår 2013 
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 Sikre rekruttering til masterprogrammene gjennom 
dimensjonering av bachelorprogammene som gir et 
tilstrekkelig antall søkere til masterprogrammene 


 
Videreutvikle vår ledelsesinformasjon over ressurser som 
brukes til undervisning og veiledning på instituttnivå (på 
individnivå) og fakultetsnivå (aggregerte data): 


 Implementere felles undervisningsregistrering for alle 
ansatte. 


 Utarbeide ressursoversikter på emne-, institutt- og 
programnivå. 


 Identifisere kritisk masse av studenter på de enkelte 
emner og program 


 Identifisere områder med forbedringspotensialer på 
både innhold, kvalitet og kostnadseffektivitet samt 
iverksette forbedringstiltak 


 Sikre tilstrekkelig dimensjonering av opptak både i 
forhold til grenseverdier og stordriftsmodeller.. 


 Arbeide videre med areal og kostnadsanalyser 
 
Gjennomføre nødvendige endringer for å iverksette 
myndighetenes politikk mht samhandlingsreformen 


 Etablere et velfungerende forum for dialog om 
undervisning med Helseforetakene, og inngå klarere 
avtaler om helseforetakenes ansvar for deltakelse i 
undervisningen, at fremme fakultetets faglige ansvar 
for denne undervisningen. Avtalene skal revideres i 
takt med endrete behov 


 Klargjøre ansvarsforhold for studentarealer i 
helseforetakets arealer, herunder identifisere ansvar 
for mellomfinansiering ved nybygg i helseforetakene, 
som star høyde for utvidelse av universitetsaktivitet 
siden forrige byggeprosess. Arbeide for tilstrekkelig 
lokaliteter i helseforetaket mht. sengeposter, 
dagenheter og poliklinikker som muliggjør 
studentundervisning. 


 Sikre at samhandlingsreformens målsetninger kan 
oppnås gjennom økt studentundervisning i 
kommunale og fylkeskommunale helsetjenesten, 
inklusive sykehjem og i fastlegepraksis. 


 
 
Høst 2011  
 
 
 
 
 
Vår 2011 
 
Høst 2011  
 
Vår 2012 
 
 
Vår 2012 
 
Høst 2012 
 
Høst 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Høst 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høst 2011  
 
 
 
Høst 2013 


3.Vi skal ha 
studieprogram som 
legger til rette for 
livslang læring, 
utvikling av 
selvstendig kritisk 
tenkning, evne til 
beslutningstaking og 
samarbeid 
 
 
 
 
 


Fakultetet skal ta sttørre faglige ansvar for og øke vårt 
tilbud om etter- og videreutdanning. Dette skal ha de 
samme høyde for kvalitetskravene som fakultetets øvrige 
studieprogram. 
Vi vil: 


 Påta oss et større ansvar for spesialistudanningen for 
leger når Helsedirektoratet overtar ansvaret for 
godkjenning av legespesialister 


 Reetablere et Programutvalg for Legers videre- og 
etterutdanning 


 Starte samarbeid med helseforetakene i vår region for 
å bygge opp et godt, kvalitetssikrede 
undervisningstilbud til leger i spesialisering og 
etterutdanning. 


 
 
 
 
 
 
 
Vår 2012 
 
Høst 2011  
 
 
 
Vår 2012 
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 Arbeide for en styrket finansiering av og faglig kvalitet 
i spesialistutdanningen av tannleger, som inkluderer 
lønn til kandidatene. 


 Arbeide for at det etableres tilbud om etterutdanning 
for alle profesjonsstudiene 


 
Styrke fakultetets aktivitet i programmet Erfaringsbasert 
Master i helseledelse 


 Etablere et programutvalg for programmet ved 
fakultetet, og videreutvikle programstyret som det 
tverrkfakultære overordnede organ 


 Bygge opp kompetansen ved fakultetet innen 
fagområdene helseøkonomi, helseledelse og 
kvalitetsarbeid både av hensyn til dette programmet 
og for emnet ”Legen som leder” i medisinstudiet og 
tilsvarende emner i andre av våre studieprogram 


 Arbeide mer aktivt sammen med våre 
samarbeidspartnere med innholdet i dette 
studieprogrammet 


 Kartlegge relevante earbeidsgiveres behov for 
innhold i programmet og vurdere en 
studieplanrevisjon for å innrette studiet i større grad 
behovet 


 
Arbeide for å etablere alumnitiltak. 


 
 
Vår 2012 
 
Vår 2013 
 
 
 
 
 
Høst 2012 
 
 
 
 
 
Vår 2013 
 
Høst 2012 
 
 
 
Vår 2012 
 
 
Vår 2012 


4. 
Internasjonalisering 
og utveksling skal 
være prioriterte 
virkemidler i 
studieprogrammene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


30 % av våre studenter skal ha benyttet tilbud om 
utveksling til utlandet og det skal være definerte 
målsetninger for hver utvekslingsavtale. 
Vi vil: 


 Legge til rette for utvekslingsopphold på minst 3 mnd 
på alle studieprogram 


 Lage gjennomtenkte gjensidige utvekslingsavtaler 
ved bruk av Erasmus, Nordplus og bilaterale avtaler. 
Der det faglige innholdet er godkjent 


 Vdereutvikle vårt samarbeid med Universitetet i 
Lübeck 


 Samarbeide med Helse-Bergen om å tilrettelegge for 
"Clinical rotation" for utvekslingsstudenter. 


 Legge til rette for gode inkluderende og 
kvalitetssikrede opphold for innkommende studenter. 


 Prioritere studenter fra avtalepartnere  


 Opprette et engelskspråklig semester i eksisterende 
medisinstudieplan og sikre et slikt semester i ny 
studieplan 


 Videreutvikle utvekslingstilbudet i 
utplasseringsperioden i gynekologi/ obstetrikk og 
pediatri til Uganda. 


 Videreutvikle Global helse, også i ny studieplan for 
medisin 


 Etablere et engelskspråklig tilbud i ”Den norske 
velferdsmodellen” med fokus på helse  


 Gi instituttene økonomiske incentiver for å 
tilrettelegge for studentutveksling 


 
 
 
 
 
Vår 2012 
 
 
Vår 2012 
 
Høst 2011  
 
Vår 2012 
 
Vår 2012 
 
Vår 2012 
 
 
Høst 2013 
 
Høst 2012 
 
 
Høst 2014 
 
Høst 2014 
 
Vår 2013 
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 Tilsette faglig internasjonal koordinator på fakultetet 


 Legge til rette for at våre studenter kan bidra faglig og 
sosialt i forhold til innkomne studenter   


 Legge til rette for erfaringsutveksling mellom 
studenter som har reist på utveksling og studenter 
som ønsker å reise ut 


 Oversette alle studieplaner, emnebeskrivelser og 
annen relevant informasjon til engelsk 


 Alle programutvalg skal ha en internasjonal 
koordinator/ansvarlig 


 Alle institutt skal ha en vitenskapelig internasjonal 
ansvarlig 


 


Høst 2011 
 
Vår 2012 
 
 
Vår 2012 
 
Vår 2012 
 
Vår 2011 
 
Høst 2011  


5.Våre studieprogram 
skal være basert på 
dokumenterte 
pedagogiske 
prinsipper med 
studentaktiviserende 
læringsformer, og vi 
skal rekruttere 
dyktige undervisere. 
 


Forbedre kvaliteten til studieprogrammene gjennom 
klarere organisatoriske rammer for programutvalgene og 
programutvalgslederrollen: 


 Spisse mandatene for programutvalgene 


 Tilbyd programutvalgsledere lønnsmessig uttelling for 
det arbeidet de utfører 


 Tydeliggjøre programutvalgenes ansvar for faglig 
innhold og kvaliteten på de enkelte 
studieprogrammene, bl.a. gjennom oppfølging av 
studentevalueringer, rapporter fra programsensorer 
og oppnåde resultat ved studentvurderinger/ 
eksamen, og ansvaret for rapportering til Studieutvalg 
og Fakultetsstyret 


 
Sikre at alle som underviser skal ha gode pedagogiske 
ferdigheter og gi god undervisning 


 Alle som underviser skal ha formell pedagogisk 
skolering. 


 De som ikke har slik p.t. skal gjennomgå opplæring. 


 Andre som fast underviser våre studenter skal få tilbud om 
pedagogisk opplæring. 


 Fakultet, institutt og fagmiljø skal arrangere jevnlige 
seminarer i universitetspedagogikk, læringsutbytte og 
vurderingsformer. 


 
 
 
Vår 2011  
 
Høst 2011  
 
 
 
 
 
 
Høst 2011  
 
 
 
 
Vår 2012 
Høst 2012 
 
Høst 2013 
 
 
Vår 2012 


6.Våre utdanninger 
skal være anerkjente 
og 
kompetansegivende 
internasjonalt. 
 


Fakultet skal arbeide: 


 For kvalitetsheving i alle studieprogram 


 Studieprogrammene skal ha en form og innhold som 
tilfredstiller også internasjonale krav 


 Et godt utveklsingstilbud både for studenter og 
lærekrefter. 


 
 
 
 
 
Vår 2013 


7.Vi skal styrke 
eksisterende og 
premiere utviklingen 
av gode 
læringsmiljøer. 
 
 
 
 
 


Arbeide med organisasjonskulturen, slik at undervisning 
skal lønne seg både økonomisk og prestisjemessig  


 Synliggjøre undervisning i budsjetter og andre 
styringsdokumenter 


 Synliggjøre den enkelte vitenskapelig ansattes 
undervisningsinnsats på instituttnivå 


 Belønne  


 Faglig og pedagogisk fornying. 


 Tverrfaglighet 


 Planer som unngår overlapp i undervisningen 


 
 
 
Høst 2011  
 
Høst 2011 
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både innen ett emne og mellom emner. 


 Opprette studiekvalitetspriser på MOF til  


 Beste emne 


 Beste foreleser 


 Beste internasjonaliseringstiltak 


 Arrangere årlig undervisningsseminar med 
programutvalgene 


 Arrangere årlig undervisningsseminar for hele 
fakultetet (Fakultetets undervisningsdag) 


 
Tilpasse undervisningen til de digitale mulighetene: 


 Gi underviser tilstrekkelig opplæring i bruk av digitale 
medier, tekniske løsninger, juridiske og 
opphavsrettslige implikasjoner. 


 Ha nødvendig teknisk utstyr tilgjengelig for adekvat 
bruk av digitale medier inklusive strømuttak/ 
nettilgang i alle undervisningsrom og lesesaler. 
Involvere Helse Bergen i investeringer og drift 


 Motivasjonsarbeid både for studenter og undervisere 


 Bruk av digitale medier i undervisningen 


 Økt bruk av interaktive undervisningsprogram/ 
simuleringsprogram 


 Økt bruk av digitale medier for selvstudier 


 Digitale opptak av forelesninger og lignende der 
dette er hensiktsmessig - på en måte som ivaretar 
pasientenes personvern  


 Etablere et system som muliggjør digitale innlevering 
av vurderinger og stimulere til økt bruk av digitale 
innleveringer 


 Videreutvikle bruken av studentportalen 
 
Bygge opp et nytt Ferdighetssenter sammen med Helse 
Bergen og høyskolene i Bergen 


 Etablere en tjenlig eier-, ledelses- og driftsstruktur for 
senteret 


 Beregne behov for kompetanse/ faglige ressurser i 
senteret og hvordan fagmiljøene kan stille med dette 


 Klargjøre fremtidig behov for senterets funksjon i våre 
studieprogram med hensyn til: 


 Prosedyretrening 


 Kommunikasjon med pasient og pårørende  


 Tverrfaglig samarbeid 


 Identifisere emner som skal benytte senteret 
 
Videreutvikle de tverrfakultære masterutdanningene i 
farmasi som et helsefaglig studietilbud med høy kvalitet 


 Iverksette den overordnede samarbeidsavtalen med 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 


 Sørge for at farmasi integreres og blir ivaretatt faglig 
og administrativt på lik linje med våre andre 
studieprogrammer 


 Bygge opp lokal kompetanse i galenisk farmasi og 
fagområder som i dag er svake, og ta høyde for dette 


Høst 201 
 
 
 
 
Vår 2011  
 
Vår 2011  
 
Høst 2012 
 
 
 
 
Vår 2012 
 
 
 
Høst 2011  
Høst 2011  
 
 
 
 
 
 
Høst 2011  
 
 
Vår 2012 
Vår 2012 
 
 
 
 
Vår 2011  
 
Høst 2011  
 
 
 
 
 
 
Høst 2011  
 
 
 
 
Høst 2011  
 
 
Vår 2011  
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i reforhandlingen av avtale med University of East 
Anglia 


 Styrke den organisatoriske ordningen med et Senter 
for farmasi for å sikre studieprogrammenes 
egenidentitet, for at fagfeltet skal fremstå som en 
klarere faglig enhet 


 
Styrke undervisningen i tannhelse 


 Utnytte mulighetene for forbedring av undervisning 
som innflytting i nytt odontologibygg i 2012 gir 


 Ta høyde for tannhelse ved endring av studieplan i 
medisin, bedre undervisningen i masterprogrammet i 
odontologi og bachelor i tannpleie, etablere en komité 
som skal arbeide for å sikre dette 


 Ved økningen av antall tannpleierstudenter skal en 
jobbe for å sikre tilstrekkelige lærekrefter på et 
akademisk nivå i alle underviste emner. Tiltak for å 
redusere frafallet fra studiet 


 
Styrke studieprogrammene innen ernæring 


 Bedre utnyttelse av tilgjengelige 
undervisningsressurser ved alle institutter 


 Vurdere etablering av et Senter for ernæring for å 
styrke studieprogrammenes egenidentitet, for at 
fagfeltet skal fremstå som en klarere faglig enhet 


 Sikre rekruttering av studenter som ønsker 
ernæringsutdannelsen og etablere tiltak som 
motvirker frafall 


 
Høst 2012 
 
 
 
Vår 2012 
 
 
 
Høst 2012 
 
 
 
Vår 2012 
 
 
 
Høst 2012 
 
 
 
Høst 2011  
 
 
Vår 2012 
 
 
Høst 2011  


8.Vi skal rekruttere 
dyktige og motiverte 
studenter, og 
kandidater fra våre 
utdanninger skal 
være etterspurte i 
arbeidsmarkedet. 


Gjennomføre kandidatundersøkelser i planperioden hos 


 Ferdige kandidater 


 Arbeidsgivere 


 Eiere/ myndigheter 
Resultatet av disse vil danne ledelsesinformasjon til 
programutvalgene, instituttledelser og fakultetsledelse, og 
det skal iverksettes evt korrigerende tiltak der det er 
behov for det. 


 
 
 
Høst 2012 
 
 
Høst 2012 
 


9.Vi vil være en 
foretrukket 
utdanningsinstitusjon 
innenfor våre 
fagområder. 


Vi skal arbeide for å bli den foretrukne 
utdanningsinstitusjon på våre studieprogram, målt ved 
økt antall primærsøkere. 
 


 
Vår 2013 
 


10.Våre utdanninger 
skal oppnå gode 
evalueringsresultater. 
 


Tiltak for å styrke programmenes evalueringsresultater: 


 Gi spesifikke bestillinger til Programsensorene utover 
de generelle bestemmelsene 


 Halvårlige statusmøter og årlige oppfølgningsmøter 
mellom programsensor og programutvalg 


 System for studentevaluering skal gjennomgås på 
hvert studieprogram, og felles system for 
studentevalueringer og rapporteringssystemer på 
oppfølging skal innføres 


Emneansvarlig skal skrive en årlig evalueringsrapport 
som skal gjøres tilgjengelig for studentene, institutt, 
programutvalg og offentliggjøres i UiB sin kvalitetsportal. 
Rapporten skal vektlegge forbedringstiltak. 


 
 
Vår 2011  
 
Høst 2011  
 
 
 
Vår 2013 
 
 
 
Høst 2011  
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HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING 


OG FORSKNINGSINFRASTRUKTUR


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


aug 2011-aug 2013
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Strategipunkter 


 


Mål og tiltak Tidsramme 


1.Vår forskning skal preges 


av nysgjerrighet og 


nyskapning, holde høy etisk 


standard og være av høy 


internasjonal kvalitet. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Overordnet 


 


- Utarbeide handlingsplan for forskning 


som er forankret i fakultetets og UiBs 


strategiplaner for forskning 


 


Høy etisk standard 
 


- Etikk skal være sentralt i vår 


forskerutdanning, veilederutdanning og 


skolering av forskningsledere 


 


- Helseforskningsloven:  


     -Etablere oppdaterte interne rutiner  


      (bl.a. rundt datasikkerhet) så snart    


      som arbeidsgruppen nedsatt av UHR  


      har konkludert og UiB har sluttet   


                  seg  konklusjonene. Harmonisere de  


                   nye rutinene med eksisterende  


                   samarbeidsrutiner for klinisk  


                   forskning med Helse Bergen 


 


- Redelighetsutvalget: 


               - Utarbeide årsrapporter 


               - Arrangere årlig fakultetsseminar  


                om forskningsetiske spørsmål  


                 (aktuelle samarbeidspartnere er  


                 det sentrale redelighetsutvalget,  


                 REK og interne fagmiljøer) 


 


Høy internasjonal kvalitet 
 


- Premiere kvalitet gjennom tydelige 


prioriteringer for ressursfordeling og 


synliggjøring av fremragende 


forskningsresultater (se under). 


- Øke vår deltagelse i nasjonalt og 


internasjonalt forskningssamarbeid (bl.a. 


gjennom NFR, EU, ERC, ESFRI, 


EMBO og NIH) og stimulere til (bl.a. 


gjennom årlige avsetninger) 


utenlandsopphold for fast vitenskapelig 


ansatte, postdoktorer, PhD-stipendiater 


(se under).  


- Følge opp resultatene av 


 


 


 


Vår 2011 


 


 


 


 


Kontinuerlig (se også 


handlingsplan 3) 


 


 


Årsskiftet 2011/2012 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fra 2011 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig (se  


også konkrete tiltak 


under) 
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forskningsrådets pågående fagevaluering 


av biologi, medisin og helsefag og 


iversette tiltak for å styrke forskning (se 


under) 


- Videreutvikle felles avansert state-of-


the-art infrastruktur og kjernefasiliteter 


(se under)  


- Rekruttere og videreutvikle fremragende 


forskere (se under) 


- Øke antall postdoktorstillinger med 25% 


(se under) 


 


Ressurser og organisasjon 


 


- Styrke forskning gjennom 


tilretteleggende og styrende tiltak som er 


spesifikke og med konkret tidsramme 


 


- Følge opp vurderingen av fakultetets 


organisasjon, og særlig vurdere hvordan 


vår organisering skal fremme god 


forskning – sentrale tema:  


              - instituttstruktur 


              - forskningsgruppedannelse og – 


                 ledelse 


              - samhandling mellom  


                 instituttledelse og fakultetsledelse 


              - forskningsutvalgets  


                sammensetning, mandat og rolle 


              - resultatene av forskningsrådet  


                fagevaluering av biologi, medisin  


                og helsefag 


                    - fakultetssammenslåingen mellom  


                       medisin og odontologi i 2008 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


Se egne handlingsplaner 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Vi skal premiere kvalitet 


i forskning 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Åpne utlysninger med tildelinger etter 


kvalitetsvurdering skal være et 


hovedvirkemiddel for ressursfordeling: 


 


- Bruke prekvalifiseringsrunder og 


eksterne vurderingskomiteer (for 


eksempel knyttet til utlysninger i 


randsonen) 


- Bruke åpne stipendiatutlysninger 


- Bruke åpne postdoktorutlysninger 


 


Allokere og fordele forskningsressurser ut fra 


strategiske vurderinger og forpliktelser: 


 


- Kartlegge og vurdere av tidligere 


bindinger og strategiske satsinger knyttet 


til stipendiater og postdoktorstillinger 


ved bruk av Forskningsutvalget 


- Bestemme hvor stor andel av 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Utgang 2011 


 


 


 


Sommer 2012 







Versjon til Fakultetsstyremøtet 15. juni 2011 


 12 


 


 


 


forskningsressursene som skal 


øremerkes til strategiske satsinger i 


etterkant av Forskningsrådets evaluering 


- Oppdatere forutsigbar oversikt over 


øremerkinger av ressurser til: 


             -forskningssatsinger (tematiske eller  


              organisatoriske (sentra, SFF, og  


              lignende) 


             -forskerlinjen 


             -forskerskoler 


             -egenandeler ved eksternt finansierte  


              prosjekter inkl.  


              infrastruktursatsinger,                         


              randsone aktiviteter, nasjonale   


             satsinger, og lignende. 


 


Synliggjøring er også premiering  


- oppdatere våre nettsider for forskning 


         (nyheter, roterende presentasjoner av  


         forskningsgrupper/-prosjekter, og  


         lignende)         


- systematisk promotere av våre 


forskningsresultater i tradisjonelle og 


nye medier    


           (aviser, TV, Twitter, og lignende)  


- ansette forskningsformidler med 


journalistkompetanse 


 


Forskningspriser 


- Øke størrelsen på våre forskningspriser 


(beste publikasjon, beste 


forskningsgruppe, beste 


forskningsformidler), samt instituere pris 


for beste PhD-arbeid 


 


Instituere fakultetets forskningsdag 


- Hovedforelesning ved en internasjonal 


forskningskapasitet; evt. knyttes til 


Falch-forelesningen el. lign. 


- Prisutdelinger og innlegg ved 


prisvinnerne 


- Forskerutdanningsinnslag (Forskerskoler 


og Forskerlinjen) 


- NB! Grenseoppgang mot instituttenes 


dager 


  


 


 


 


Sommer 2012 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Utgangen av 2011 og  


kontinuerlig (se 


handlingsplan 4) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vår 2011 


 


 


 


 


 


 


Vår 2012; Se også  


handlingsplan 4 


 


 


 


3. Viktige langsiktige 


satsingsområder er 


translasjonsforskning og 


utvikling av metodologiske 


kjernefasiliteter. 


 


 


 


 


Translasjonsforskning 


 


Medisinsk, odontologisk og helsefaglig 


forskning som bruker kunnskap fra 


grunnforskning, epidemiologisk forskning og 


prekliniske studier til å utvikle kliniske studier 


og utprøvninger med den hensikt å frembringe 


ny kunnskap, og som også omfatter overføring 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 







Versjon til Fakultetsstyremøtet 15. juni 2011 


 13 


 


 


av kunnskap fra grunnforskning, 


befolkningsbaserte studier, utprøvninger og 


kliniske studier til å utvikle beste praksis for 


samfunnet.   


 


- Stimulere til faglig samhandling mellom 


ulike miljøer ved fakultetet  


- Utnytte lokale, regionale og nasjonale 


fortrinn (for eksempel knyttet til registre 


og biobanker) 


 


Metodologiske kjernefasiliteter 


 


Felles state-of-the-art infrastruktur av høy 


kvalitet som skal være tilgjengelig for alle 


forskere ved fakultetet – dette skal inkludere: 


Utstyrsplattformer (for eksempel FUGE-


plattformene MIC, PROBE og NMC), 


dyreavdelingen, metodologiske plattformer (for 


eksempel innen biostatistikk), registre, biobanker 


og annet. Kjernefasilitetene skal drives etter 


felles rammer på vegne av fellesskapet, men 


være forankret på et institutt. 


 


- Sikre videreføre av FUGE plattformene 


MIC, PROBE og microarray-


plattformen/NMC i samarbeid med de 


involverte institutter, og i dialog med 


UiB sentralt 


- Videreutvikle Dyreavdelingen som en 


felles infrastruktur forankret på ett 


institutt 


- Etablere nye kjernefasiliteter for 


metabolomikk og flow cytometri 


- Utarbeide felles mal for effektive 


driftsmodeller som bl.a. inkluderer 


utstyrsoppdateringer, bemanning, 


egenbetaling, 


avskrivning/gjenanskaffelser og 


samarbeidsrelasjonene med Helse 


Bergen, Mat.Nat. UiB og andre. 


 


- Benytte utstyrsbevilgningen knyttet til 


Nytt Odontologibygg til å styrke  


      odontologisk forskning og  


       forskningsamarbeid 


- Samordning med initiativ innenfor 


Forskningsrådets infrastrukturprogram  


- Aktivt delta i ESFRI-initiativene 


(EuroBioImaging, Infrafrontier, 


EATRIS, ELEXIR, ECRIN og evt. 


andre) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Årsskiftet 2011/12 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


Kontinuerlig 
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4. Vi skal styrke 


eksisterende og premiere 


dannelse av ledende 


forskningsgrupper og 


nettverk som fremmer 


internt og eksternt 


samarbeid, 


internasjonalisering og 


forskermobilitet.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4.1. Vi skal arbeide for at 


det i planperioden etableres 


et Senter for fremragende 


forskning (SFF) ved 


fakultetet. 


 


Styrke og premiere samarbeid på tvers: 


  


- Forskningsgruppedannelse – utvikle 


sterke og robuste forskningsgrupper som 


det organiserende prinsipp for vår 


forskning. Følge opp den pågående 


evalueringen av fakultetets organisering, 


samt Forskningsrådets fagevaluering av 


biologi, medisin og helsefag. Motvirke at 


instituttgrenser blir hindring for 


forskningsgruppedannelse og samarbeid, 


samtidig som hensynet til linjen og 


formell fullmaktsstruktur ivaretas. 


 


- Ved søknader – bidra med god 


søknadsstøtte og økte egenandeler i 


søknadsprosesser som fremmer 


forskningssamarbeid, 


internasjonalisering og forskermobilitet. 


 


- Arbeide for å ta ut synergieffekter 


gjennom økt samarbeid ut over 


fakultetet, lokalt (bl.a. andre fakulteter 


ved UiB og Helse Bergen), regionalt 


(Helse Vest), nasjonalt og internasjonalt. 


  


SFF-prosess: 


 


- Arbeide målrettet sammen med 


instituttene og fagmiljøene, og 


Forskningsadministrativ avdeling og 


gjennomføre prekvalifiseringsrunde, 


sikre god søknadsstøtte, tidlig avklaring 


av egenandeler og budsjetter, samt bidra 


til å avklare organisatoriske 


konsekvenser 


 


- Sikre opprettelse og drift av tildelt SFF 


- Følge opp og i etterkant premiere 


søkermiljøene som gikk videre til andre 


søknadsrunde  


 


 


 


 


Se handlingsplan 5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 


 


 


Vår 2011 


 


 


 


 


 


 


 


 


2012/2013 


2012 


 


5. Vi skal premiere 


innovasjon og utvikle 


allianser med næringsliv og 


andre som kan bidra til 


kommersialisering av 


fakultetets forskning.  


 


 


 


 


 


Kartlegge og stimulere innovasjon og 


kommersialiseringsaktiviteter ved fakultet 


 


- Styrke og utvikle samarbeidsrelasjoner 


med næringslivet, 


BergenTeknologiOverføring (BTO), 


Oslo Cancer Cluster, o.a. 


- Spre kunnskap og aktivt motivere for å 


øke bruken av ordningen med Nærings-


PhD i Forskningsrådet 


 


 


 


 


Kontinuerlig 
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5.1 Vi skal arbeide for at 


det i planperioden etableres 


et Senter for fremragende 


innovasjon (SFI) ved 


fakultet 


 


 


XIV. SFI-prosess: 


- Gjennomføre prekvalifiseringsrunde, 


samhandle med Forskningsadministrativ 


avdeling for å sikre god søknadsstøtte, 


tidlig avklaring av egenandeler og 


budsjetter, bidra til å avklare 


organisatoriske konsekvenser, samt 


juridisk støtte til å avklare 


problemstillinger rundt eierskap og 


rettigheter 


 


 


 


Neste utlysning 


 


6. Vi skal i planperioden 


utvikle effektive 


mekanismer for rekruttering 


og videreutvikling av 


fremragende forskere, 


veiledere og 


forskningsledere  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


XV. Langsiktig rekrutteringsplanlegging - 


samarbeid mellom institutter og fakultet 


(både intern og ekstern rekruttering) 


- Øke det økonomiske handlingsrommet 


på instituttene 


- Øke lederbevissthet og systematikk i 


rekrutteringsprosesser 


- Sentral avsetning MOF til spesielle 


rekrutteringssaker 


- Effektivt utnytte randsonemidler til 


rekruttering (BFS, Jebsen-sentra, og 


lignende) 


- samkjøre rekrutteringsprosesser med 


helseforetakene, andre fakulteter ved 


UiB, DOT, høyskoler og kommuner. 


- Strategisk støtte til særs lovende forskere 


i etableringsfasen 


- Arbeide for flere kvinner i 


professorstillinger 


- Effektivt bruke randsonemidler til å i 


vareta/rekruttere forskere i post-


postdoktor perioden 


- Øke antallet postdoktorstillinger med 


25% 


 


Langsiktig videreutvikling av fremragende 


forskere, veiledere og forskningsledere - 


samarbeid mellom institutter og fakultet 
 


- utvide ordningen med årlige avsetninger 


til utenlandsopphold for fast 


vitenskapelig ansatte, postdoktorer, PhD-


stipendiater for å oppnå mer 


internasjonal forskerutveksling 


 


- For å videreutvikle våre veiledere – 


arrangere veilederkurs og utrede 


hensiktmessige ordninger for 


obligatorisk veilederutdanning 


 


 


- Evaluere og videreføre programmet 


 


 


 


 


Fra 2011 og 


kontinuerlig; Se  


også handlingsplan 5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fra 2011 


 


 


 


 


 


2011/2012; se også 


 handlingsplan for 


forskerutdanning 


 


 


 


2011/2012;  se også  
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Yngre forskningsledere (YFL) 


 


 


handlingsplan 5 


 


7. Vi skal i planperioden 


utvikle effektive 


mekanismer for å sikre 


bredde i vår forskning 


 


 


Beholde bredde i forskningen 


 


- Styrke Småforsk-ordningen ved å øke 


fakultetets bidrag betydelig 


 


- Bruke resultatene fra Forskningsrådets 


fagevaluering av biologi, medisin og 


helsefag til å iversette tiltak for å sikre at 


det drives noe forskning av høy kvalitet 


innenfor de fleste av våre fagområder 


 


- Styrke forskningssamarbeid med 


helseforetak, andre fakulteter ved UiB, 


DOT, høyskoler og kommuner 


 


 


- Bruke Samarbeidsorganet som et viktig 


virkemiddel: 


                   - vi skal arbeide for tematisk/klinisk  


                   bredde på samarbeidsorganets  


                   satsinger 


                   - vi skal være premissleverandør for  


                    nye strategiske satsinger  


                   - vi skal følge opp premissene fra  


                    Samhandlingsreformen og sikre at          


                     samhandlingsforskning styrkes og  


                    involverer fakultetets fagmiljøer 


 


 


 


 


Vår 2011 


 


 


2012 og videre 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


8. Vi skal i planperioden 


utvikle effektive 


mekanismer for å øke 


ekstern finansiering av vår 


forskning 


 


 


Øke ekstern forskningsfinansiering – 


samarbeid mellom institutter, fakultet og 


Forskningsadministrativ avdeling 


 


- Gjennomgå dagens ordninger, lage gode 


gjennomgående systemer, avklare 


ansvarsforhold (UiB, MOF, institutt, 


forskningsgruppe) og spre kunnskap til 


forskerne 


- Styrking av faglige administrative 


tjenester; søknadsstøtte og 


oppfølgingsstøtte (rapportering og 


økonomi) – styrke målrettet støtte 


gjennom fakultetets BOA-nettverk 


- Videreutvikle forutsigbare interne 


premieringssystemer for tilslag i: 


       - EU, ERC, NFR (SFF, SFI, 


infrastrukturprogrammer, andre), BFS, 


BMFS, Jebsen-sentra, etc.  


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 
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9. Vi skal i planperioden 


utvikle effektive 


mekanismer for systematisk 


evaluering av vår forskning 


 


 


Delta i og bruke forskningsevalueringer: 


 


- Aktivt delta i nasjonale evalueringer i regi av 


Forskningsrådet 


- Motivere til og gjennomføre forpliktende 


interne prosesser 


- Bruke resultatene strategisk i 


planlegging og videre styrking av vår 


forskning 


gjennom egen oppfølgingsprosess som 


involverer både fakultet og institutter 


 


- Iverksette interne evalueringer til å vurdere 


faglige og strategiske satsinger 


- Intern gjennomgang av strategisk bruk 


av stipendiat- og postdocstillinger (se 


over) 


- Intern vurdering av bruk og nytte av 


instituttvise forskningsutvalg og 


”scientific advisory boards” 


- Benytte eksterne evaluerere i 


søknadsprosesser der dette er naturlig 


(f.eks. prekvalifikasjonsrunder, 


utlysninger av randsonemidler der 


fakultetet er involvert) 


 


 


 


2011; fra 2012  


strategisk oppfølgings- 


prosess 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2011 


 


 


2012/13 


 


 


Kontinuerlig 
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HANDLINGSPLAN FOR 


FORSKERUTDANNING


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


aug 2011-aug 2013
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Strategi 


 


Mål og tiltak Tidsramme 


 


1. Vår 


forskerutdanning skal 


preges av 


nysgjerrighet og 


nyskapning, holde høy 


etisk standard og være 


av høy internasjonal 


kvalitet. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


OVERORDNET 
- Utarbeide handlingsplan for 


forskerutdanning ved fakultetet som er 


forankret i UiBs Handlingsplan for 


forskerutdanning for perioden 2008-2015 


 


 


ORGANISASJON OG RESSURSER 


- Utarbeide felles organisasjons- og 


ledelsesstruktur for forskerutdanningen og 


styrke ledelse i alle ledd 


- Utarbeide enhetlig/tjenlig møtestruktur 


- Samlet intern gjennomgang for å vurdere 


behovet for ressurser til fakultetets 


forskerutdanning inkludert PhD-


programmet, forskerskolene og 


Forskerlinjen 


 


 


PhD-UTDANNINGEN 


 


Ressurser: 


- Styrke faglig ledelse med bistilling (prof  


II)  


- Styrke forskningsadministrasjonen 


(saksbehandlingsressurser) 


 


 


Kursportefølje: 
- De valgfrie forskerutdanningskursene: 


Oppnevne faglig komité i samarbeid med  


            Programutvalg for forskerutdanning for å  


             gjennomgå, harmonisere, modernisere og    


            supplere den samlede kursporteføljen i  


            PhD-utdanningen. 


 


- Det obligatoriske kursene: 


            - Grunnkurset: Gjennomgå og    


             evaluere innhold og omfang 


            - Kurs i forsøksdyrlære (obligatorisk  


                   for kandidater som skal benytte  


  


 


 


Vår 2011 


 


 


 


 


 


 


2011 


 


 


2011 


Vår 2012 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vår 2011 


 


Vår 2011 


 


 


 


 


Oppnevning:  


Vår 2011 


Frist evaluering:  


Mars 2012 


 


 


 


Utgangen av 2011 
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           forsøksdyr): Gjennomgå og evaluere  


           innhold og omfang                  


 


Oppbygging av veilederkompetanse 


- Veilederkurs: 


         - evaluere første kurs 


         - arrangere andre årlige kurs 


- Utrede hensiktsmessighet og mulige 


løsninger med tanke på å etablere 


obligatorisk utdanning for veiledere av 


PhD-kandidater 


 


Nasjonal samordning av forskerutdanningen 


- Videreføre arbeid rundt fastsettelse av mål 


for nasjonale retningslinjer for innholdet i 


grunnkurset, samt felles retningslinjer for 


godkjenning av studiepoeng i 


forskerutdanningen 


 


Være synlige og delta i internasjonale fora for 


forskerutdanning 


- Delta på internasjonale møter om 


forskerutdanning 


- Arrangere konferansen til den europeiske 


forskerutdanningsorganisasjonen 


ORPHEUS i Bergen i 2012 


 


 


 


 


PROGRAMUTVALG FOR 


FORSKERUTDANNING 


- Gjennomgå, oppdatere og styrke mandat  


      og sammensetning inkludert  


             programutvalgsleders rolle og oppgaver 


       -    Oppnevne/gjenoppnevne medlemmer til  


             programutvalget for ny funksjonsperiode 


 


V. FORSKERSKOLENE 
- Samlet gjennomgang av forskerskolene 


sammen med UiB sentralt (se også 


nedenfor under evaluering).  


                  - I etterkant av evalueringen  


                   gjennomgå og vurdere  


                   ressursbehovene til   


                   fakultetets forskerskoler; bl.a.  


                   allokering av PhD- 


                   stipendiater/arbeidsplikt       


                   tilknyttet PhD-ressurser 


                  - Følge opp andre deler av UiBs 


 


 


 


 


 


Vår 2011 


Høst 2011 


 


Frist sommer 


2012 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


2012 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vår 2011 


 


 


Vår 2011 


 


 


 


2011-2013 
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evaluering av forskerskolene  


 


VI. FORSKERLINJEN  
- Oppdatere studieplan for Forskerlinjen 


- Styrke Forskerlinjen med faglig 


medarbeider med odontologisk 


fagkompetanse 


- Gjennomgå og vurdere ressursbehovene 


til Forskerlinjen; bl.a. allokering av  


            arbeidsplikt for postdocs til Forskerlinjen 


 


 


 


 


2011 


Vår 2011 


 


 


2012 


 


2. Vi skal premiere 


kvalitet i  


forskerutdanningen. 


 


- Synliggjøre fakultetets forskerutdanning på egne 


nettsider og i media 


- Oppdatere fakultetets nettsider for 


forskerutdanning 


- Presentere nyheter 


 


- Instituere årlig pris for ”årets beste PhD-


arbeid” 


 


- Instituere årlig forskerutdanningsdag ved 


fakultetet som ledd i årlig forskningsdag 


- presentasjon av forskning utført av PhD-


kandidater 


- priser for beste abstrakt/poster, 


presentasjon og lignende 


- seminarer med nasjonale og internasjonale 


samarbeidspartnere/foredragsholdere 


- utdeling av årets beste PhD-arbeid 


 


Høst 2011/ 


kontinuerlig; se  


handlingsplan 4 


 


 


 


Vår 2011 


 


 


2012 


 


3. Vi skal i 


planperioden utvikle 


effektive mekanismer 


for:  


 


- systematisk 


evaluering av vår 


forskerutdanning 


 


 


- Evaluere forskerskolene ved fakultetet i 


samarbeid med UiB 


 


- Evaluere av ordningen med midtveisevaluering 


 


- Evaluere ordningen med utenlandsstipend for 


PhD-kandidater 


 


- Ekstern evaluering av fakultetets samlede 


forskerutdanning 


 


 


2011-12 


 


 


2012 


 


2012 


 


 


2013 
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HANDLINGSPLAN FOR FORMIDLING


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


aug 2011-aug 2013
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Strategiske 


punkter 


 


Tiltak Tidsplan 


1. Vi skal ha et 


aktivt samarbeid 


med media, og 


vår formidling 


skal vekke 


nysgjerrighet og 


gi inspirasjon og 


ny kunnskap 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Svare mer effektivt og målrettet på henvendelser 


fra media  
 


 Tilsette en egen kommunikasjonsrådgiver 


som finne de gode historiene, særlig de som 


egner seg for levende bilder, og som kan gi 


råd til fagmiljøene og ledelsen i kontakt 


med media. 


 


 Ta i bruk verktøy for medieovervåkning for 


å fange opp saker som er relevante for 


fakultetet 


 


Tipse media om de prosjektene vi ønsker å vise 


til omverden – sette dagsorden og følge opp 


aktuelle saker  


 


 Tipse media jevnlig og samarbeide aktivt 


med kommunikasjonsavdelingen om å nå ut 


med større saker 


 


 


 Arrangere en årlig mediedag for dialog 


mellom helsejournalister og forskere om 


forskning og formidling, samt vise fram 


interessante resultater. 


 


 Etablere relasjoner med (helse-) journalister 


lokalt/nasjonalt, og invitere disse til 


instituttledermøte for å inspirere. 


 


 


 


Økt synlighet i lokale, nasjonale og 


internasjonale medier, særlig på fjernsyn og 


nett-TV. 


 


 Bruke de sosiale mediene aktivt: 


 


- Opprette dekanblogg 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


Vår/sommer 2011 


 


 


 


 


 


 


 


 


Minimum to saker 


vår  


og høst 


 


 


 


 


 


 


 


Årlig arrangement  


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


To saker vår  


og høst 


 


 


Kontinuerlig 


 


Høst 2011 
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- Oppfordre til forskerblogging/bruk 


av forskningsformidling på 


YouTube 


 


 Utnytte nettsidene som vår viktigste 


portal mot omverden ved å:  


- ha gode, informative og lett 


navigerbare nettsider på norsk, med 


informasjon som er relevant for et 


publikum utover våre egne ansatte  


 


- ha engelske nettsider med 


informasjon som er relevant for et 


engelskspråklig publikum 


 


- legge ut minst en nyhetssak per uke 


på de norske sidene, og en hver 


måned på de engelske sidene. 


 


- oppdatere personsidene for alle 


ansatte, slik at de blir en 


kompetansebank, der fagfelt og 


arbeidsområde legges inn på alle 


ansatte og blir et informativt 


”visittkort” for media og oss selv. 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 


 


2. Våre 


studenter og 


ansatte skal 


være 


dagsaktuelle og 


synlige aktører i 


samfunnsdebatt


en 


 


 Oppfordre studentene til å skrive innlegg og 


kronikker i forbindelse med bachelor -/ 


master-/ særoppgaver, utenlandsopphold 


osv. 


 


 Ta allmennrettet formidling inn i 


grunnkurset for ph.d.-kandidater 


 


 Holde ett 


mediekurs/kronikkverksted/pressemeldings-


seminar for forskere og ett tilsvarende kurs 


for studenter hvert år. 


 


 


 Øke bruken av studentrelevant informasjon 


på Twitter 


 


 Starte opp studentblogger i samarbeid med 


Studieadministrativ avdeling. 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ett kurs per år 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


3. Vi skal være 


en 


premissleverandø


r for nasjonale 


Økt synlighet overfor myndigheter 


 


 Ha jevnlig dialog og møter med nasjonale 


strategiske beslutningstakere ved og aktivt å 


 


Minimum et  


møte per  


semester- se 
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forskningsstrategi


ske beslutninger 


og styrke vår 


internasjonale 


formidling. 


 


oppsøke politikere og forvaltning lokalt og 


nasjonalt. 


 Arrangere nasjonale og internasjonale 


konferanser 


 Nominere forskere til nasjonale styrende 


organ, eksempel NFR s divisjonsstyre 


 Samarbeide aktivt med alle nivå slik at 


kommunikasjon mellom forsker, institutt, 


fakultet og sentralt nivå går uten 


forsinkelser. 


 


handlingsplan 5 


  Økt internasjonal formidling 


 


 Oversette strategidokumentet til engelsk. 


 


 Utarbeide engelskspråklig brosjyre om 


fakultetet. 


 


 Bruke utenlandsopphold og internasjonalt 


samarbeid aktivt for å nå ut med resultater i 


utenlandske medier og tidsskrift på høyt 


internasjonalt nivå. 


 


 Oppsøke internasjonale beslutningstakere 


for å skape dialog. 


 


 Premiere den beste presentasjonen av 


forskningsresultat på internasjonale 


konferanser. 


 


 Deltakelse/postere på Orpheus-konferansen. 


 


Kontinuerlig 


 


Vår 2011 


 


Høst 2011 


 


 


 


Høst 2011 


 


 


 


Årlig 


 


 


Årlig 


 


 


 


Årlig 


4. Vi skal 


premiere god 


formidling, 


styrke UiB og 


fakultetet som 


merkevare og 


fremme vårt 


miljø som 


ledende innen 


utdanning og 


forskning. 


 


 


 


 


 


 


 


Felles seremonier og symboler på fakultetet 
 


 Innføre felles seremonier ved avsluttet 


utdanning på alle gradsgivende studier. 


 


 Følge opp Alumni, i samråd med sentralt 


Alumnistyre 


 


Profilere at fakultetet er et bredde fakultet med 


en sammensatt fagportefølje. La studenter og 


ansatte bidra til å vise frem fakultetets 


kvaliteter. 


 


 Opprette pris for årets studentformidler. 


 


 Delta på Forskningsdagene hvert år. 


 


Årlig 


 


 


 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


Vår 2012 
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Profilere fakultetets nære samarbeid med 


helseforetakene, samt kommunal og 


fylkeskommunal helsetjeneste. 


 


 Fellesarrangement med helseforetaket f. eks 


i forbindelse med jubileumsåret 2012. 


 


 Helhetlig profil på alt materiell fra 


fakultetet. Brevark, foldere, konvolutter, 


bannere og skilt på engelsk og norsk. 


 


Alle sammen- 


henger det er  


naturlig. 


 


 


2012 


 


 


Klart høsten 2011 


5. Vi skal 


gjennom vår 


formidling 


fremme 


rekruttering av de 


beste studenter 


og medarbeidere. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fakultetet skal være synlig på nasjonale og 


internasjonale arenaer der studenter og 


fremtidige studenter og ansatte kan rekrutteres 


fra. 


 


 Delta på flere møter og konferanser 


internasjonalt, også administrativt. 


 


 Utarbeide gode og målrettede 


utlysningstekster som synliggjør at 


fakultetet er en attraktiv arbeidsplass. 


 


 Presentere studietilbudet vårt på en 


profesjonell og attraktiv måte på flere 


nasjonale og internasjonale 


utdanningsmesser.  


 


 Ta med foldere/postere med fakultetsprofil 


til alle messer og konferanser ansatte deltar 


på. 


 


 Lage en reklamefilm om fakultetet. 


 


 Legge inn evne til formidling som et av 


kriteriene til fast tilsetting i vitenskapelig 


stillinger. 


 


 


Gi god interninformasjon og et aktivt forhold til 


alle lederfunksjonene ved fakultetet. Forebygge 


at negative prosesser sprer seg, og skader 


omdømme til fakultetet. 
 


 Gjennomføre en holdningskampanje for å 


tydeliggjøre tilhørighet til fakultet når en 


uttaler seg i media, blant annet ved å sende 


ut strategidokumentet til alle ansatte  


 


Årlige  


arrangement 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Høst 2012 


 


 


Vår 2012 


 


 


 


 


Kontinuerlig 


 


 


 


 


Høst 2012 
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 Arrangere internasjonale konferanser i 


Bergen, eksempel Orpheus i 2012. 


 


 Ha kommunikasjon som tema på 


instituttledermøtene. Invitere en 


helsejournalist til instituttledermøtet ca en 


gang per år. 


 


 Styrke kommunikasjonskunnskapene hos 


fakultetets ansatte ved å legge til rette for 


deltakelse på kurs med fokus på 


kommunikasjon og språk (norsk og 


engelsk). 


 


 


 


En gang per semester 


 


 


 


 


 


 


Hvert semester 
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HANDLINGSPLAN FOR 


HOVEDVIRKEMIDLER:
• Forholdet til samarbeidspartnere


• Organisasjon


• Ledelse og personalpolitikk


• Administrasjon


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


aug 2011-aug 2013
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1. Forholdet til samarbeidspartnere  
Strategipunkter 


 


Tiltak Tidsramme 


1.1 Vi skal styrke og 
videreutvikle 
samhandlingen med 
og være en 
foretrukket 
samarbeidspartner 
for: 
 


Kvalitetssikret arkiv over fakultetets samarbeids- 
avtaler med eksterne samarbeidspartnere. 
 
 
 
 


Høst 2011 


 1.1.1  -kommunene og 
primærhelsetjenesten,  
 


Videreutvikle samarbeidsrelasjonen, og i 
planperioden underbygge samhandlingsreformen i 
utdanning og forskning 
 
Dialog med Bergen kommune, HOD, KD og 
Fylkeskommunen om utplasseringsarenaer for 
studenter og finansiering for forskning på 
samhandlingsreformtemaer 
 
Påvirkning rettet mot helse-, utdannings- og 
kommunalpolitikere 
 


Hele 
planperioden 


1.1.2   -universitets-
sykehusene og de 
samarbeidende 
sykehusene i regionen 
 


Jevnlige dialogmøter med de sentrale 
samarbeidspartnere for å  
sikre faglig kvalitet i utdanning og forskning samt  
felles oppnåelse av faglige mål: 
-Helse Vest (2 g i semesteret) 
-Helse Bergen (hver 2. mnd) 
-Stavanger universitetssykehus (halvårlige) 
-Odontologisk universitetsklinikk (2 g i semesteret) 
-Øvrige samarbeidende sykehus (årlige) 
-Samarbeidsorganet – Helse Vest/UiB 
 


Hele  
planperioden 


  1.1.3  -nasjonale 
læresteder og 
forskningsinstitusjoner  
 


God dialog for å underbygge fakultetets strategi 
med: 
-Universitetene, særlig de medisinske og  
odontologiske fakulteter     
      Aktiv deltakelse i nasjonale fakultetsmøter og 
       dekanmøtet (UHR) 
      inkludert forskningsdekanmøtet og  
      utdanningsdekanmøte 
-Medisinske forskningsfond (BMFS, BFS, Jebsen) 
-HiB  
-NFR 
-øvrige sentrale forskningsfinanisører 
 


Hele 
planperioden 


1.1.4  -internasjonale Styrke fakultetets deltakelse i konkurranse om Hele 
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utdannings- og 
forskningspartnere 
 


internasjonale forskningsmidler ved å øke 
fakultetets synlighet og dialog med sentrale 
internasjonale samarbeidspartnere, og særlig ha 
fokus på: 
-EU 
-NIH 
 
Benytte internasjonalt samarbeid med 
universiteter over hele verden som et ledd i 
kvalitetsutviklingen og oppnåelse av strategiske 
mål, bl,a, gjennom målrettet deltakelse på EUs 
møter/kurs, internasjonale universitetsnettverk. 
Eksempler:  KDs Transatlantic science week, 
Topplederprogrammet EU/EØS etc. 
 


planperioden 


1.1.5 Vi skal utvikle en 
fruktbar dialog med 
myndigheter, 
næringsliv og eksterne 
finansieringskilder for å 
utvikle felles mål, 
kontinuerlig 
samhandling og 
informasjonsutveksling. 
 


Være synlige premissleverandører og 
videreutvikle relasjonene til:  
-HOD 
-KD 
-Helsedirektoratet 
-Bergen kommune, HFK, næringsliv, media 
- Medisinske forskningsfond (BMFS, BFS, Jebsen) 
 
Invitere til fakultetsmøte og festmiddag for 
fakultetets samarbeidspartnere i forbindelse med 
UiBs Christieskonferanse. 


Hele 
planperioden 


 


 
2. Organisasjon 
Strategipunkter 


 


Tiltak Tidsramme 


2.1 Vi skal ha en 
organisasjonsstrukt
ur som er best 
mulig tilpasset 
forsknings-, 
formidlings- og 
utdanningsvirksom
heten.  
 


  


2.2 Vi vil i 
planperioden 
evaluere vår 
organisasjonsstruktur 
og på denne 
bakgrunn vurdere 
tilpasninger av 
dagens 
organisasjonsplan.  


Ekstern evaluering av dagens 
instituttstruktur/organisasjonsstruktur ved Oxford 
Research 
 
Igangsette et omorganiseringsprosjekt for å utvikle 
og sikre best mulig organisasjonsstruktur for 
kjernevirksomheten. 
 
Iverksette ny organisasjonsmodell 


Vår 2011 
 
 
 
Høst 2011 - 
høst 2012 
 
 
Vår 2013 
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2.3 Vi skal ha en 
organisasjon som 
skal ha tilstrekkelig 
fleksibilitet til å kunne 
endres i takt med 
faglige behov og som 
fasiliterer strukturer 
på tvers av 
tradisjonell 
faginndeling. 


Bruke pågående evalueringer (inkl. NFR-evaluering) 
som ledelsesinformasjon og innspill til 
omorganiseringsprosjektet (jfr. Pkt. 2.2) 
 
Videreutvikle og etablere felles kjernefasiliteter for 
forskningsinfrastruktur, se Handlingsplan for 
forskning og programutvalgsstruktur, se 
Handlingsplan for utdanning. 
 
Beslutte organisasjonsform og eierskap for 
Odontologisk universitetsklinikk 


Høst 2011 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
Høst 2011 


2.4 Vi skal 
videreutvikle 
forskningsgrupper 
som organiserende 
prinsipp for 
forskningen 


Styrke forskningsgruppestruktur, fasilitere for 
sammenslutning av større og mer robuste 
forskningsgrupper Jfr pkt. 2.2 og Handlingsplan for 
forskning. 


Hele plan-
perioden 


2.5 Vi skal 
videreutvikle 
programutvalg som 
styringsverktøy i 
undervisningen. 


Styrke fakultetets undervisning gjennom klare 
mandater til programutvalgene 
Styrke programutvalgslederfunksjonen, spesifisere 
ansvarsområder, grenseoppgang mellom 
programutvalg og institutter. 
 
Jfr. pkt 2.2 og Handlingsplan for undervisning. 


2011-2012 


 


 
3. Ledelse og personalpolitikk  
Strategipunkter 


 


Tiltak Tidsramme 


3.1 Våre ledere skal 
fremme en positiv, 
involverende 
organisasjonskultur 
og stimulere til et 
produktivt, 
inspirerende 
arbeidsmiljø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tydeliggjøre lederroller og forventninger til ledelse  
på alle nivåer i organisasjonen. Utvikle 
en brosjyre som beskriver krav til ledelse ved  
fakultetet. 
 
Rollebeskrivelser for sentrale lederroller ved fakultet, 
institutt og forskningsgruppenivå 
 
Etterspørre HMS-arbeid HMS-resultater hos alle  
ledere, identifisere og dele ’best practice’.  
Synliggjøre gode resultater innen ledelse ved  
fakultetet. 
 
Enkle årlige arbeidsmiljøkartlegginger, obligatoriske 
medarbeidersamtaler for alle fakultetets medarbeidere. 
 
God dialog med arbeidstakerorganisasjonene. 
Jevnlige møter med Informasjons-og drøftings- 
utvalget, årlig heldagssamling mellom IDU og  


Høst 2011  
 
 
 
 
Høst 2011 
 
 
Hele  
planperioden 
 
 
 
Obligatorisk 
fra vår 2012 
 
Hele  
planperioden 
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dekan/fakultetsdirektør. 
 
-Videreutvikle system for ledelsesinformasjon innen  
økonomi, måleparametre for kjernevirksomheten,  
undervisningsregnskap som grunnlag for  
styringsdialogen mellom fakultets-og instituttnivået 


 
 
Høst 2011 


3.2 Vi vil prioritere 
lederutvikling på 
fakultets-, institutt- og 
forskningsgruppenivå 
og legge til rette for 
kompetanseutvikling 
for teknisk og 
administrativt 
personale. 
 


-Videreutvikle tydelig, involverende og faglig legitimt 
lederskap  
        -Gjennomføre påbegynt fakultetsintern   
          lederutvikling i regi av AFF 
        -Videreføre Program for Yngre  
         forskningsledere  
 
-Utvikle ledelseskompetanse hos 
forskningsgruppeledere 
         -obligatorisk kurs for alle   
           forskningsgruppeledere som leder  
            eksternfinansierte prosjekter med  
            personalansvar utover stipendiatnivå 
-Obligatoriske veilederkurs 
 
-Videreutvikle kultur for godt medarbeiderskap 
 
-Styrke og målrette kompetansen for teknisk-
administrativt tilsatte  
 
-Målrettet og tilpasset nettverk og opplæring for 
teknikere innen ulike kompetansekategorier.  


 
 
Høsten 2011 
Høst 2011-
Vår 2012 
 
Mindre tiltak: 
2012 
 
Større 
program: 
2013 
 
 
Hele 
planperioden 
 
2013 
 
 
2012 
. 


3.3 Vi skal styrke 
samhandlingen 
mellom 
universitetsnivået, 
fakultetsnivået og 
instituttene  
 


-Belønne samarbeid på tvers, fremme vi-holdning  
ved fakultetet , etablere tradisjoner for felles  
faglig-sosiale samlinger. Innføre seremonikalender  
 
-Samhandling med UiB-ledelsen om UiB-
overgripende avtaler, delta aktivt i UiB-utvalg innen 
sentrale områder som IT; personal, økonomi, 
studie- og forskningspolicy og systemer 
 
-Styrke utdanningssamarbeid med øvrige fakulteter 
(bl.a. innen farmasi, ernæring, helseledelse) 
 


2012 
 
 
 
Hele 
planperioden 
 
 
 
Hele 
planperioden 


3.4 Vi skal rekruttere 
de beste kandidatene 
innen alle 
stillingsgrupper, 
arbeide for en bedre 
kjønnsbalanse og 
styrke den 
internasjonale 
mobiliteten. 
 


-Skape økonomisk handlingsrom for langsiktig, 
prioritert rekrutteringsplan for vitenskapelig tilsatte 
 
-Etablere et rekrutteringsprosjekt som skal vurdere 
fakultetets samlede rekrutteringsarbeid fra 
utlysninger til tilsettinger, gi forslag til tiltak som vil:- 
styrke og profesjonalisere fakultetets målrettede 
internasjonale rekruttering og identifisere kandidater 
til stillinger. 
 
-Brofinansiering som kontinuerlig rekrutteringstiltak 
ved særskilt kvalifiserte forskere på internasjonalt 
ledende professornivå 
 
-Kvalitetssikre mottak av nytilsatte, velkomstmøte 


Hele 
planperioden 
 
Høst 2011 -
vår 2012 
 
 
 
 
 
Hele 
planperioden 
 
 
Høst 2011 







Versjon til Fakultetsstyremøtet 15. juni 2011 


 33 


for fast vitenskapelig tilsatte med dekanatet en gang 
i året.  
 
-Tiltak for å beholde de beste forskerne og 
underviserne, identifisere gode vitenskapelige 
ledere 
 
-Tiltak for å rekruttere og beholde de beste teknisk 
og administrativt tilsatte, identifisere 
lederkandidater, beholde gode administrative ledere 


 
 
 
Hele 
planperioden  
 
 
Høst 2012-
vår 2013 


 
 
4. Administrasjon 
Strategipunkter 


 


Tiltak Tidsramme 


4.1 Vi skal ha en effektiv  
administrasjon med et 
høyt servicenivå som 
legger til rette for den 
faglige virksomheten. 
 


-Forvente og etterspørre god serviceholdning i 
alle administrative ledd. 
      -Premiering av fakultetets beste servicemiljø 
      -Brukerundersøkelser for administrative 
tjenester 
 
-Sikre at administrativt tilsatte har innsikt i de 
faglige målene og oppgavene ved fakultetet, og 
hvordan administrative funksjoner bygger opp 
om disse.  
 
-Fremme administrativ jobbstolthet og vi-følelse. 
 
 
-Vurdere administrativ arbeidsdeling etter 
evaluering av organisasjonen (jfr pkt 2.2) 
 
-Systematisk videreutvikle nettverksgruppene 
innen forsknings- og studieadministrasjon, 
personal- og økonomiforvaltning, som et 
redskap for å underbygge fakultetets 
kjernevirksomhet 
 


Hele 
planperioden  
 
2012 
 
 
Hele 
planperioden  
 
 
 
Hele 
planperioden 
 
Høst 2011-
Høst 2012 
 
Hele 
planperioden 
 


4.2 Vår administrasjon 
skal ha gode rutiner og 
systemer og den skal 
handle i samsvar med  
regler for offentlig 
forvaltning. 
 
 
 


- Innføre LEAN-baserte verktøy for å sikre 
verdiskapende aktivitet og sikre effektivitet i de 
administrative tjenestene på institutt- og 
fakultetsnivå. Se administrative prosesser i en 
helhet, på tvers av nivåene. 
 
-Tilgjengelige rutiner, maler og administrative 
redskap. Versjonskontroll. Videreutvikle den 
nettbaserte rutineoversikten i Wiki 


Egen prosjekt- 
beskrivelse 
 for 2011 
 
 
 
Hele 
planperioden 
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-Målrettet kompetanseutvikling i 
saksbehandlerverktøy, gjeldende lovverk og 
forskrifter og krav til fakultetets saksbehandling.  
 
-Identifisere og dele’ best administrative 
practice’ i administrative funksjoner 
 


 
Hele 
planperioden 
 
 
Hele 
planperioden 


 








OVERSIKT OVER EKSTERNE SENSORER  - IFI 


HUD


Disse sensorene pleier vi å bruke annenhver gang (2. kull og 4. kull) (har hatt avtale tidligere)


Knut Lien Slettebakken legesenter, Vilhelm Bjerknesvei 21, 5081 Bergen


Øyvind Erikson Adolph Bergs vei 31, 5089 Bergen


Denne sensoren  pleier vi å bruke annenhver gang (1. kull og 3. kull) (har hatt avtale tidligere)


Birgitte Lundekvam Haakon Sæthres vei 35, 5232 Paradis


Disse sensorene pleier vi å buke når de faste sensorene ikke fyller opp alle dagene i eksamensuken


Kjell Gisholt Postboks 2, Fantoft, 5899 Bergen


Kjell Johansen Haugeveien 3, 5005 Bergen 


Disse sensorene  brukes sporadisk


Jarle Arnes Conrad Mohrsvei 55, 5072 Bergen


Arne Ulven Riplegården 63, 5161 Laksevåg


Jørg Utne Sørensen Granlia 16, 5200 Os


Eksamen 4 ganger årlig. 2 vår og 2 høst


FARM


MEDFARM-A (august)


MEDFARM-B (januar)


FARM293 (mars-aprill)


FARM290 (oktober)


For FARM290 og FARM293 (farmakologi for farmasi)er Sofia Frost Widnes ekstern sensor.


INDREMEDISIN


Rajendiran Kada Kråkenesdalen 309, 5152 Bønes


Johan Fr. Kayser Kleppestø Senter, 5300 Kleppestø


Eksamen 2 ganger årlig - vår og høst


MEDISINSK BIOKJEMI


Øyvind Digranes Lønborglien 195, 5039 Bergen


Eksamen 2 ganger årlig - vår og høst


ERNÆRING


Pr. dags dato ingen sensorlister for ernæring


FARMASI


Opplysning om sensorer vil bli ettersendt


(farmakologi for medisinere)er Jon Andsnes Berg, Beiteveien 11. 5019 Bergen. LKB V/klinisk 


farmakologi, 9. etg. NLB. Ved klagesaker Ole Jacob Broch
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A) Høringer:    


 


1.  Høyring – helse 2020 – Strategi for helseregionen til høyring – høyringsuttalelse 


fra MOF udatert, vedl. (ephorte 11/4214), o-sak i møte 11.5.11, sak 63/11 n). 


 


2. Høring om universitetets etter- og videreutdanning – kommentarer fra MOF av 


31.5.11, vedl. (ephorte 10/8631), o-sak møte 11.5.11, sak 63/11 l. 
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b) Doktorgrader: 


Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet per 30.05.2011   


       
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder  


1 Andreassen Lillan Mo ISF Reidun L S Kjome Sverre Sandberg, Una Sølvik, Gunn B Kristensen  


2 Angelsen Jon -Helge IKF Asgaut Viste Arild Horn  


3 Berle Magnus Foldal IFI Rune J. Ulvik Frode S. Berven, Christian A. Helland  


4 Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein S Husebye  


5 Busch Michael IKF Eldar Søreide -  


6 De Bortoli Alessandro IFI Jian Chen Ole Jørgen Ohm  


7 Ellensen Eirin Nybø ISF Erik Zakariassen Steinar Hunskår, Torben Wisbort  


8 Erchinger Firedemann IFI Georg Dimcevski Odd Helge Gilja, Trygve Hausken  


9 Espedal Heidi IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic  


10 Femdal Ingrid ISF Karin Anna Petersen Jeanne Helene Boge Har takket 


nei til tilbud 


om opptak 


280411 


11 Fromm Annette IKM Ulrike Waje-Andersen Lars Thomassen  


12 Gunnes Maria Winther ISF Dag Moster Tone Bjørge  


13 Haugen Arvid Steinar IFI Stig Harthug Monica Wammen Nortvedt, Eirik Søfteland  


14 Horne Rolf ISF Karin Anna Petersen Carina Carlhed, Staf Callewaert  


15 Haasz Judit IKM Lars Thomassen Arvid Lundervold, Astri Lundervold  


16 Johnsen Svein Joar 


Auglænd 


IFI Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson  


17 Karlsen Marie Gades Torbjørn Hansen Silke Appel, Roland Jonsson  


18 Lund Barbara IFI Eva Gerdts Dana Cramariuc, Mai Tone Lønnebakken  
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Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder  


19 Löhr Iren Høyland IKM Arnfinn Sundsfjord Knut Asbjørn Øymar, M Ulmaer Naseer  


20 Løes Inger Marie IFI Per Eystein Lønning Halfdan Sørbye, Stian Knappskog  


21 Mannsåker Bård IFI Per Eystein Lønning Stian Knappskog  


22 Mohamed Khaled Gaffer ISF Steinar Hunskår Samira Hamid Abdelraham, Elfatih M Malik  


23 Moyo Sabrina John IFI Nina Langeland Bjørn Blomberg, Samuel Maselle, Mecky Matee  


24 Muhumuza Julius SIH Sven Gudmund 


Hinderaker 


Godfrey S Mfinanga  


25 Myrum Craig IBM Clive Bramham Jonathan Soule  


26 Næsgaard Patrycja Anna IFI Dennis WT Nilsen,  -  


27 Ottersen Trygve ISF Ole Frithjof Norheim -  


28 Rebbestad Karen IFI Håkon Sjursen Are Næss  


29 Sivakumaran Dhanasekaran Gades Harleen Geawal Mark Doherty, Mario Vaz, Anura Kurpad  


30 Sulo Gerhard Maliq ISF Grethe S. Tell Ottar K Nygård, Stein Emil Vollset  


31 Sundstrøm Terje IBM Frits Alan Thorsen Rolf Bjerkvig, Morten Lund-Johansen  


32 Sønnesyn Hogne IFI Dag Årsland Dennis WT Nilsen  


33 Talasila Krishna Mukharji IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig   


34 Trønnes Håvard ISF Dag Moster Trond Markestad, Rolv Terje Lie  


35 Vestrheim Liv Cecilie IKM Line Bjørge Rigmor Austgulen, Grethe S Tell  


36 Vollsæter Maria IKM Thomas Halvorsen Trond Markestad  


37 Wnuk-Lipinska Katarzyna IBM James B Lorens David Micklem   


38 Suliman Salwa IKO Kamal Mustafa Daniela Costea, Anne Christine Johannessen, Ying 


Xue 


 


39 Al-sharabi Niyaz IKO Inge Fristad Kamal Mustafa, Ying Xue  
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Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder  


40 Spidsberg Bente Dahl ISF Vebke Marion Sørlie Kirsti Malterud  


      41 Bartaula Sushma IKO Endre N Vasstrand Salah O Ibrahim, Kamal Mustafa  


42 Fossbakk Agnete IBM Jan Haavik Aurora Martinez  


43 Aamland Aase ISF Erik L. Werner Kirsti Malterud  


       


       


       


Instituttfordeling Antall 


kandidater 


    


         


Institutt for biomedisin 7     


Gades institutt 2     


Institutt for kirurgiske fag 2     


Institutt for indremedisin 12     


Institutt for klinisk medisin 5     


Institutt for klinisk odontologi 3     


Senter for internasjonal helse 1     


Institutt for samfunnsmedisinske 


fag 


11     


 Sum 43     
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Kreerte doktorer ved Det medisinsk-odontologiske pr. 30.05.2011 
  


        Nr. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveiledere Disputasdato 


1 Ph.d. Forsaa Elin Bjelland Institutt for klinisk medisin Guido Alves Jan Petter Larsen 17.12 


2 Ph.d. Hovden Ewa Alicja Szyszko Gades institutt Kathrine Skarstin Karl A. Brokstad, Roland Jonsson 17.12.2010 


3 Ph.d. Kittang Bård Reiakvam Institutt for indremedisin Haima Mylvaganam Nina Langeland 17.12.2010 


4 Ph.d. Kjærgaard Thomas Institutt for kirurgiske fag Sverre K. Steinsvåg Jan Olofsson 15.12.2010 


5 Ph.d. Klovning Atle Institutt for samfunnsmedisinske fag Steinar Hunskår Hogne Sandvik 17.12.2010 


6 Ph.d. Ekbäck Gunnar Institutt for klinisk odontologi Anne Nordrehaug Åstrøm 
Anders Arne Johansson, Kristin Klock, 
Lennart Unell 10.12.2010 


7 Ph.d. Halmøy Anne Institutt for biomedisin Jan Haavik Ole Bernt Fasmer 28.01.2011 


8 Ph.d. Jacobsen Torild Institutt for samfunnsmedisinske fag Bjørn Rasmussen Målfrid Råheim, Margret Lepp 20.01.2011 


9 Ph.d. Kvarme Lisbeth Gravdal Institutt for samfunnsmedisinske fag Gerd Karin Natvig Sølvi Helseth 21.01.2011 


10 Ph.d. Rostad Kari Gades institutt Karl Henning Kalland Lars A. Akslen 27.01.2011 


11 Ph.d. Datiko Daniel Gemechu Senter for internasjonal helse  Bernt Lindtjørn    04.02.2011 


12 Ph.d. Imran Tabasum Institutt for biomedisin Marion Kusche-Gullberg  Donald Gullberg 11.02.2011 


13 Ph.d. Munga Michael Aloyce Senter for internasjonal helse Ottar Mæstad Astrid Blystad  04.02.2011 


14 Ph.d. Oftedal Linn Silje Wathne Institutt for biomedisin Stein Ove Døskeland  Lars Herfindal,  Einar Solheim  11.02.2011 


15 Ph.d. Rongve Arvid Institutt for klinisk medisin Dag Årsland   18.02.2011 


16 Ph.d. Strand Kristian Institutt for kirurgiske fag Hans Flaatten  Dag Hofoss, Eldar Søreide  11.02.2011 


17 Ph.d. Øyen Jannike Institutt for kirurgiske fag Leiv Magne Hove 
Christina Elisabeth Brudvik, Clara Beate 
Gjesdal  25.02.2011 


18 Ph.d. Xue Ying Institutt for klinisk odontologi Kristina Fyrberg Arvidson 
Kamal Mustafa, Salah Osman Ibrahim, 
Sølve Hellem 04.02.2011 


19 Ph.d. Andersen John, Roger Institutt for samfunnsmedisinske fag Gerd Karin Natvig Villy Våge 04.02.2011 


20 Ph.d. Skjærven Lars Institutt for biomedisin Aurora Martinez Nathalie Reuter 15.04.2011 


21 Ph.d. Tandberg Anne Institutt for samfunnsmedisinske fag Rolv A. Skjærven Tone Bjørge 05.05.2011 


22 Ph.d. Torsvik Janniche Institutt for klinisk medisin Pål R. Njølstad Anders Molven, Stefan Johansson 01.04.2011 


23 Ph.d. Zhang Hui Gades institutt Jan Baak Emiel Janssen, Håvard Søiland 25.03.2011 


24 Ph.d. Agdal Maren Gry Lillehaug Institutt for klinisk odontologi Magne Raadal Erik Skaret, Gerd Kvale, Lars Göran Öst 01.04.2011 


25 Ph.d. Aukland Stein Magnus Institutt for kirurgiske fag Karen Rosendahl Irene Elgen 15.04.2011 


26 Ph.d. Fersum Kjartan Vibe Institutt for samfunnsmedisinske fag Alice Kvåle Jan Sture Skouen 27.04.2011 


27 Ph.d. Flågeng Marianne Hauglid Institutt for indremedisin 
Ernst Lien/Gunnar 
Mellgren   


01.04.2011 
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Nr. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveiledere Disputasdato 


28 Ph.d. Mannelqvist Monica Gades institutt Lars A. Akslen 
Karl-Henning Kalland, Helga Salvesen, 
Ingunn Stefansson 15.04.2011 


29 Ph.d. Moen Ingrid Institutt for biomedisin Linda Elin Birkhaug Stuhr Rolf Reed 28.04.2011 


        


        


        


 
Instituttfordeling   Antall  


   


 
  


  
  


   


 


Institutt for 
biomedisin 


 


5 
   


 
Gades institutt 


 


4 
   


 
Institutt for kirurgiske fag 4 


   


 
Institutt for indremedisin 2 


   


 
Institutt for klinisk medisin 3 


   


 
Institutt for klinisk odontologi 3 


   


 
Senter for internasjonal helse 2 


   


 
Institutt for samfunnsmedisinske fag 6 


   


    
29 
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C: Tilsettingsråd: Saker behandlet i Tilsettingsrådet MOF: 


 
Sak 60/11 Forlengelse av stipendiatstilling ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion vest (RBUP-Vest)  
(ePhorte 2011/1972)  


Vedtak: 


Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at vilkårene for å forlenge Nezla S Duric i 100 % stipendiatstilling for en periode på 6 måneder, ikke er oppfylt. 


Stillingens utløpsdato 31.08.2011 opprettholdes. 


  


Vedtaket er fattet på bakgrunn av forskriften og søknad om forlengelse i stipendiatstilling fra Nezla S Duric og anbefaling fra veileder.  


 


Regelen om forlengelse av stipendiatperioden er en unntaksregel. Forlengelse kan kun gis i «særskilte» tilfeller og antyder dermed det bør ligge en ekstraordinær situasjon til grunn for 


forlengelsen.  


 


Prosjektet var planlagt som en oppfølgingsstudie, noe som var klart ved tilsetting Situasjonen for denne stipendiaten oppfattes derfor ikke som særskilt. 


 


Sak 62/11 Tilsetting av postdoktor ved Institutt for biomedisin (100 %) – eksternt finansiert 


(ePhorte 2011/723) 


Møtebehandlet 11. mai. Vedtak om å returnere sak til instituttet. 


 


Sak 63/11 Tilsetting professor II stilling (eksternt finansiert) ved Institutt for klinisk medisin 


 (ePhorte 2011/3036) 


Vedtak:  
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å tilsette Nicoline Hoggerbrugge som professor i 20 % stilling for ei periode på fem år ved Institutt for klinisk 


medisin.  


2. Det er ein føresetnad at stillinga er fullfinansiert av bidragsytar inkludert dekningsbidrag i samsvar med fakultetet sitt vedtak.  


 


 


Sak 65/11 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i midlertidig forskerstilling eksternt finansiert ved Institutt for samfunnsmedisinske fag 


(ePhorte 2011/4498) 


Vedtak:  
På bakgrunn av prosjektavtale mellom NFR og UiB og brev fra Institutt for samfunnsmedisinske fag vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette Simone 


Eussen midlertidig i forskerstilling (100 %).  


Stillingen er knyttet til prosjektet «Inflammatory markers, kynurenines, and B-vitamins in relation to chronic disease and mortality in a population based prospective study»og er for en 


periode på tre år fra tilsetting.  


Tilsettingsrådet forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter, inkludert dekningsbidrag i samsvar med fakultetets vedtak. Dersom stillingen ikke er fullfinansiert av NFR 


opphører grunnlaget for tilsetting. 
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Sak 66/11 Tilsetting i postdoktorstilling eksternt finansiert ved Gades institutt 


(ePhorte 2010/12952) 


Vedtak:  
På bakgrunn av utlysing, forslag fra sakkyndig komité, og innstilling fra Gades institutt vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette Dipak Sakota i 


postdoktorstilling (100 %).  


Stillingen er bevilgnings finansiert og knyttet til forskningsgruppen Oral Cancer. Tilsettingen er for en periode på fire år fra tilsetting, med 25 % pliktarbeid. 


 


Sak 67/11 Tilsetting i stipendiatstilling eksternt finansiert ved Institutt for biomedisin 
(ePhorte 2010/12867) 


Vedtak: 


På bakgrunn av utlysing, forslag fra sakkyndig komité, og innstilling fra Institutt for biomedisin vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette Eskil 


Eskilsson i stipendiatstilling (100 %) for en periode på tre år fra tilsetting. Dersom Eskilsson takker nei til tilbud om tilsetting går tilbudet til Christopher Kvistad Elnan  


Stillingene er eksternt finansiert av midler fra Kreftforeningen, og er fritatt fra å betale dekningsbidrag etter avtale med UiB. 


 


Sak 68/11 Tilsetting i stipendiatstilling eksternt finansiert ved Institutt for biomedisin 


(ePhorte 2011/680) 


Vedtak: 


På bakgrunn av utlysing, forslag fra sakkyndig komité, og innstilling fra Institutt for biomedisin vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette  


Birgitte Berentsen i stipendiatstilling (100 %) for en periode på tre år fra tilsetting.  


Stillingene er eksternt finansiert av midler fra NFR, og er knyttet til prosjektet «Arc and the molecular control of LTP consolidation in vivo ».  


Tilsettingsrådet forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter, og at dette inkluderer dekningsbidrag i samsvar med fakultetets vedtak. 


 


Sak 69/11 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i midlertidig forskerstilling eksternt finansiert ved Senter for internasjonal helse 


(ePhorte 2011/4687) 


Vedtak: 


På bakgrunn av kontrakt mellom EU og UiB og brev fra Senter for internasjonal helse vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette Hans Steinsland 


midlertidig i forskerstilling (100 %).  


Stillingen er knyttet til EU-prosjektet « STOPENTERICS - vaccines for childhood bacterial diarrhoeal» og er for en periode på 2,5 år fra tilsetting.  


Tilsettingsrådet forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter, inkludert dekningsbidrag i samsvar med fakultetets vedtak. 


 


Sak 70/11 Tilsetting i stipendiatstilling eksternt finansiert ved Institutt for biomedisin 


(ePhorte 2011/13347) 


Vedtak:  
På bakgrunn av utlysing, forslag fra sakkyndig komité, og innstilling fra Institutt for biomedisin vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette  


Henriette Ertsås i stipendiatstilling (100 %) for en periode på tre år fra tilsetting. Dersom Ertsås takker nei til stillingen går tilbudet til Gry Sandvik Haaland. Dersom  


Haaland takker nei til stillingen går tilbudet videre til Kjersti Davidsen  


Stillingene er eksternt finansiert av midler fra Kreftforeningen, og er fritatt fra å betale dekningsbidrag etter avtale med UiB. 
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Sak 71/11 Tilsetting uten forutgående kunngjøring i postdoktorstilling eksternfinansiert    


                  ved Institutt for biomedisin 
(ePhorte 2010/13227) 


Vedtak: 


På bakgrunn av prosjektkontrakt mellom NFR og UiB og brev fra Institutt for biomedisin vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette Harald Barsnes 


midlertidig i postdoktorstilling (100 %).  


Tilsettingsperioden for en periode på 3 år og 6 måneder.Stillingen er det pålagt pliktarbeid tilsvarende 6 måneder av tilsettingsperioden.  


Stillingen er eksternt finansiert av midler fra Norges Forskningsråd, og knyttet til prosjektet «Development of Bioinformatics Tools and Infrastructure for Quantitative Proteomics»  


Tilsettingsrådet forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter, inkludert dekningsbidrag i samsvar med fakultetets vedtak. 


 


Sak 72/11 Tilsetting - midlertidig universitetslektor (20 %) i medisin (klinisk ernæring) i  


                  5 år ved Institutt for indremedisin  


(ePhorte: 2010/7334) 


Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på bakgrunn av utlysing, stillingsomtale, vurdering av sakkyndig komité samt innstilling fra Institutt for 


indremedisin å tilsette Berit Falk Dracup midlertidig som universitetslektor (20 %) i medisin (klinisk ernæring) for en periode for fem (5) år fra tilsetting. 


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


 


 


Sak 73/11 Tilsetting uten utlysing - midlertidig førsteamanuensis (20 %) i medisin (oftalmologi) i 5 år ved Institutt for klinisk medisin, eksternt finansiert  


(ePphorte: 2011/3591) 


Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å tilsette Sten Ræder i stillingen som eksternt finansiert midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i 


medisin ved Institutt for klinisk medisin i perioden 01.05.2011 - 30.04.2016. Stillingen finansieres av Stavanger Universitetssjukehus med lønn, driftsmidler og 15 % 


dekningsbidrag. Dersom avtalen med SUS sies opp, bortfaller også grunnlaget for stillingen.   


2. En forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter inkludert dekningsbidrag (med 100 000 kr. pr. år) i samsvar med fakultetets vedtak.  


 


Sak 74/11 Utlysing - midlertidig professor II (20 %) i global helse i 3 år ved Senter for internasjonal helse 


(ePhorte: 2011/4892) 


Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysing og stillingsomtale for den midlertidige stillingen som professor II (20 %) i global helse. En 


forutsetter at Senter for internasjonal helse har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 


Sak 75/11 Utlysing av postdoktorstilling ved Institutt for biomedisin eksternt finansiert 


(ePhorte 2011/4815) 


Vedtak: 


På bakgrunn av brev fra Institutt for biomedisin, samt utlysningstekst på norsk 


og engelsk vedtar Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å lyse en 
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postdoktorstilling (100 %) for en periode på tre år fra tilsetting. Tilsettingsrådet forutsetter at 


stillingen er fullfinansiert av bidragsyter, og at dette inkluderer dekningsbidrag i samsvar med fakultetets vedtak. 


 


 


8.6.11 bsg 








 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for samfunnsmedisinske fag 
 


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


Institutt for samfunnsmedisinske fag 


Telefon 55586100 


Telefaks 55586130 


post@isf.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Kalfarveien 31 


Bergen 


Saksbehandler 


Randi May Oen 


55586199 


side 1 av 1 


 


 


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


 


  


  


 


 


 


 


Skifte av Programutvalsleiar i samband med forskingstermin  


 


Leiar i Programutval for helsefag, Målfrid Råheim, har fått innvilga forskningstermin i 


tidsrommet haust 2011 og vår 2012. I hennar fråvær har Una Ø. Sølvik sagt seg villig til å 


stille som leiar i denne perioden. Programutvalet i helsefag har i møtet  2. februar 2011 


einstemmig gått inn for å støtte at Una Ø. Sølvik blir oppnevnt til dette vervet. 


 


Una Ø. Sølvik er programkoordinator for Studieretning RAB-fag og er medlem i Programutval 


for helsefag. Før PU vart oppretta var ho medlem av Fellesgruppa, Masterprogram i 


helsefag, som koordinerte arbeidet med felles studiedel og overordna saker knytt til 


studieprogrammet. Ho har delteke i det gruppe- og nettbaserte undervisningsopplegget i 


emne HEL320 Forskingsmetode og – etikk i ei årrekke, og likeeins på større seminar knytt til 


evaluering av felles studiedel. Sølvik kjenner godt til heile Masterprogram i helsefag og er 


godt integrert i helsefagstaben. Sølvik har dessuten representert helsefag i viktige fora 


utanfor vår institusjon ved fleire høve. Ho vil difor vere godt rusta for å ta over vervet. 


 


Vi håpar sterkt at fakultetstyret vil oppnevne Una Ø. Sølvik som Programutvalsleiar for denne 


perioden. 


 


 


Målfrid Råheim Kirsti Nordstrand 


Leiar i Programutval for helsefag Programutvalssekretær 


  


  


 


 


Kopi 


Kristin Walter 


 


Referanse Dato 


Kin 15.03.2011 


 

















































UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Arkivkode: 
 


 Styre-sak: 73/11 


Sak nr.:   Møte:  15.06.11 
 


 


 
 


Undervisningsregnskap - status 
 


 
 
Et system for undervisningsregnskap ble initiert av fakultetet våren 2008, fordi 
universitetsledelsen ba alle fakulteter om å rapportere tall for undervisningsbelastningen. 
Dette var et ledd i oppfølgingen av arbeidet med evalueringen av Kvalitetsreformen ved UiB 
og iverksetting av elementer fra Lupe-rapporten (jfr. styresakene 83/08 og 113/08 ved MOF).  
Etter første gjennomføring var det rom for forbedringer, og det har blitt jobbet videre med 
forankring, hva som skal registreres og forbedring av teknisk løsning (i samarbeid med IT-
avdelingen). Våren 2010 var Gades institutt pilotprosjekt for ny løsning, og inneværende 
semester er alle instituttene i gang med registrering av undervisningsoppgaver. I første 
omgang ble undervisning for høsten 2010 registrert, og i disse dager åpnes det for 
registrering av undervisningen for vårsemesteret 2011.  
 
Systematisk registrering av undervisning er et viktig verktøy for å holde oversikt over og 
dokumentere egen undervisning og vil også være et viktig styringsverktøy for instituttene i 
tiden som kommer. På fakultetsnivået er pålitelige og sammenlignbare data for dette 
nødvendig, for å underbygge analyser om opptakstall, studieplasser, og utredninger om 
dimensjonering. Det er også nødvendig som beslutningsgrunnlag for rekrutterings-
utfordringen som fakultetet står ovenfor med stor avgang i neste femårsperiode.  
 
Den tekniske løsningen som er valgt gir både den enkelte foreleser, instituttene og fakultetet 
egnede rapporter for oversikt, se vedlagte oversikt over tilgjengelige rapporter på hvert nivå.  
 
Fakultetsstyret vil i starten av kommende høstsemester få forelagt rapporter over registrert 
undervisningsaktivitet pr studieprogram fordelt på instituttene for studieåret 2010/11.  
 


 


 


Forslag til vedtak: 


 
Styret tar saken til etterretning og avventer rapporter på fakultetsnivå i styremøte til høsten. 
 
 
 
 
Vedlegg – Rapportoversikt 


 
 
 
01.06.2011 - krwa 








Kriterier for utdanningspriser ved MOF – UIB 


 Studiekvalitetsprisen MOF 


Statutter vedtatt i fakultetsstyret 20.05.09 – forslag om 


at disse erstattes av foreliggende rammer 


Undervisningsprisen MOF 


Forslag om å etablere som ny pris i 2011, med første 


gangs utdeling høsten 2011 


Pris for internasjonalisering i studiene 


ved MOF 


Forslag om å etablere som ny pris i 2011, med første 


gangs utdeling høsten 2011 


Formål Stimulere og belønne gode tiltak innen 


studiekvalitet i fakultetets fagmiljøer. 


Overføringsverdi til andre 


fagmiljø/studieprogram skal vektlegges. 


 


De beste kandidatene kan fremmes videre 


til Ugleprisen UiB i høstsemesteret. 


Stimulere og belønne gode 


undervisere ved fakultetet 


Stimulere og belønne tiltak som fremmer 


økt internasjonalisering i 


studieprogrammene. Overføringsverdi til 


andre fagmiljø/studieprogram skal 


vektlegges. 


De beste kandidatene kan fremmes videre 


til Ugleprisen UiB i høstsemesteret. 


Prisbeløp Kr. 100 000 Kr. 50 000 Kr.100 000 


Kriterier for bruk av 


prisbeløp 


Skal benyttes til videreutvikling av 
undervisningskvalitet og læringsmiljø 
 


Skal benyttes til egenutvikling og 


utvikling av god undervisning i eget 


fagmiljø 


Skal benyttes til videre utvikling av 


internasjonalt utvekslingsarbeid i 


fagmiljøet, inkl. besøk til utenlandske 


fagmiljø 


Tidspunkt pristildeling Avslutning av vårsemester Avslutning av vårsemester Avslutning av vårsemester 


Hvem kan nomineres Fagmiljø (institutt/seksjon/avdeling) 


 


Samme kandidat kan ikke få prisen to år 


på rad. 


Underviser (individuelt) 


 


Samme kandidat kan ikke få prisen to 


år på rad. 


Fagmiljø (inkl. kliniske enheter)  eller 


underviser (individuelt) 


Samme kandidat kan ikke få prisen to år 


på rad. 







Hvem kan foreslå 


kandidater 


Programutvalg 
Institutt 
Fagmiljø/seksjon/avdeling 
Studentkull 
Studentutvalg 
 


Programutvalg 
Institutt 
Fagmiljø/seksjon/avdeling 
Studentkull 
Studentutvalg  


Programutvalg 
Institutt 
Fagmiljø/seksjon/avdeling 
Studentkull 
Studentutvalg 


Krav til forslag som 


fremmes 


Forslag må begrunnes/resultater 


dokumenteres (knyttet til evalueringer, 


innovasjon, læringsutbytte, 


overføringsverdi, profilering) 


Forslag må begrunnes/resultater 


dokumenteres (personlige og 


pedagogiske egenskaper, 


studentevalueringer, verdi for 


emne/program) 


Forslag må begrunnes/resultater 


dokumenteres (knyttet til evalueringer, 


innovasjon, læringsutbytte, 


overføringsverdi, profilering) 


Hvem innstiller Visedekan for utdanning Visedekan for utdanning  Visedekan for utdanning 


Hvem vedtar Studieutvalget (delegert myndighet fra 


fakultetsstyret) – simpelt flertall, 


visedekan har dobbeltstemme ved 


stemmelikhet  


Studieutvalget (delegert myndighet fra 


fakultetsstyret) – simpelt flertall, 


visedekan har dobbeltstemme ved 


stemmelikhet 


Studieutvalget (delegert myndighet fra 


fakultetsstyret) – simpelt flertall, 


visedekan har dobbeltstemme ved 


stemmelikhet 


Prisutdeling Dekan - i siste fakultetsstyremøte før 


sommeren 


Dekan - i siste fakultetsstyremøte før 


sommeren 


Dekan - i siste fakultetsstyremøte før 


sommeren 


Revidert utkast 01.06.2011 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Arkivkode:  Styresak:  71/11 


Sak nr.:  Møte: xx.06.2011 


 


ØKONOMIRAPPORT APRIL 2011  
 


Hovedtall 


Av fakultetets årsbudsjett er 67% grunnbevilgning (476 mill) og 32% ekstern finansiering (203 


mill). NFR utgjør 20% av årsbudsjettet, EU 2% , ”Annen” finansiering (Kreftforening, Bergen 


forskningsstiftelse, Bergens medisinske forskningsstiftelse, Jebsen-stiftelsen etc) utgjør 11%. I 2011 


har fakultetet også oppdragsforskning som utgjør 1% (5 mill) av den samlede aktiviteten. 


 


Pr april utgjør bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) 29% av totalen. NFR utgjør den største BOA-


kilden med 14% av totalaktiviteten pr april. Fakultetets grunnbevilgning utgjør pr april 71% av 


aktiviteten. 


 
Figur 1 Årsbudsjett - pr finansieringskilde    Figur 2 Aktivitet - pr finansieringskilde pr april  


   
 Regnskapskommentarer grunnbevilgning (GB, motpart 00)   


 


Tabell 1 Regnskapsstatus grunnbevilgning pr artsklasse (april 2011) 


 
 


Pr april har fakultetet et positivt resultat på 18,1 mill. Det er lavere enn ved utgangen av mars. Det 


betyr at forbruket har vært høyere i april enn tidligere måneder. Likevel er forbruket samlet sett 


lavere enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak: 


 Inntektene er 1,1 mill høyere enn budsjettert grunnet høyere eksterne inntekter.  


 Det er kjøpt noe mindre utstyr (1,2 mill) enn det som er budsjettert. Investeringene øker, og 


pr mai er de på nivå med budsjettet. Anbudsprosesser og kontraktsforhandlinger er 


tilkrevende arbeid. Det er et betydelig ledelsesmessig fokus på å få gjennomført gode 


investeringer på fakultetet i år og til neste år.   


GB (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil i år Regn hittil i år Avvik Avvik %
Endring siste 


år


Inntekter 462 552                   170 769          171 858          1 088         1 % 5 %


Utstyr 20 832                     7 217              6 013              1 204          17 % 3922 %


Lønn 359 114                    126 243           122 158          4 085          3 % -2 %


Andre driftskostn 68 187                     18 307            17 695            612            3 % 40 %


Internhandel 27 896                     9 429              7 881              1 548          16 % 0 %


Sum kostn 476 029                   161 196          153 747          7 449         5 % 6 %


Driftsresultat -13 477                    9 574              18 111           8 537         89 % 0 %


Overført fra i fjor 38 477                     38 477            38 477            -             


Resultat 25 000                     48 050            56 588            
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 Utviklingen av personalkostnader må sees over tid. Pr april er personalkostnadene 2 mill. 


lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes i sin helhet at avsetning til pensjon er 


lavere i år enn i fjor. Av mindreforbruket på 4,0 mill så langt i år, er ca 2 mill knyttet til 


lavere lønnskostnader og ca 2 mill er større offentlige refusjoner enn budsjettert.  I april var 


lønnskostnadene litt høyere enn budsjett og 1,5 mill høyere enn for april måned i fjor.  


Fakultets- og instituttadministrasjonene har et betydelig fokus på effektive 


ansettelsesprosesser for alle typer stillinger. 


 Avvikene på andre driftskostnader og internhandel er til sammen 2,1 mill. Dette skyldes i 


hovedsak at vi på interne poster har fått større inntekter enn budsjettert. 
 


Grunnbevilgning avskrivinger pr april 2011 


Inklusive overføringene fra 2010, har fakultetet i 2011 planer om å investere for i underkant av 20 


mill. I tillegg til forsinkede investeringer i NLB, er en vesentlig del av investeringene knyttet til helt 


nødvendig oppgradering av Dyreavdelingen. Arbeidet er godt i gang og pr april ligger vi om lag 


som budsjettert.  


 


Innkjøpsprosessene er krevende og den økte investeringsaktiviteten følges opp slik at mest mulig av 


årets planlagte investeringer også regnskapsføres i 2011.  
 


Tabell 6- Grunnbevilgning, investeringer og avskrivinger pr april 


 
 


Regnskapskommentarer bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA)  


Samlet er aktiviteten av den eksternfinansierte virksomheten 10,0 mill lavere enn budsjettert. Av 


dette er 4,8 mill overføringer fra NFR fra i tidligere. Nedenfor knyttes det noen kommentarer til 


hver finansieringskilde. 


 Oppdragsaktivitet: Fakultetet har pr i dag et oppdragsprosjekt hos ISF budsjettert til en 


aktivitet på 5 mill. Det er pr april ikke kommet ordentlig i gang blant annet på grunn av 


manglende ansettelser. Forventet årsaktivitet er ca 2 mill.  


 NFR-aktiviteten er 2 mill lavere enn budsjettert pr april. Hovedårsaken er forsinkelser i 


prosjektene både i forhold til ansettelser og fremdrift. Prognosen er redusert og vi vurderer 


en prognose i år på omkring 80 millioner kroner. 


 EU: Totalt sett fremdrift som planlagt. Ca 36% av planlagt aktivitet for året er alt 


gjennomført fordi noen prosjekt er i avslutningsfasen og vil ikke fortsette hele året. Vi 


forventer en prognose i år på om lag 8 millioner kroner. 


 Andre: 6,4 mill lavere aktivitet enn budsjettert. Det er flere som melder om forsinkelser i 


prosjektene blant annet som følge av senere ansettelser, permisjoner og lignende. Vi 


forventer en prognose i år på om lag 90 millioner kroner. 


 


Tabell 7 Regnskapsstatus for bidrags og oppdragsaktivitet pr finansieringskilde 


 
 


Årsbudsjett Budsjett hittil i 


år


Regnskap hittil i 


år


Avvik hittil i 


år


Avvik %


Inntekter til avskrivning 7 000 -2 261 -1 339 -922 41 %


Investeringer 19 446 6 982 6 511 470 7 %


Avskrivninger -26 446 -4 721 -4 674 -47 1 %


Sum 0 0 0 0


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil i år Regn hittil i år
Endring 


siste år


Oppdragsaktivitet 5 000 1 850 600 0 %


NFR - bidragsaktivitet* 85 000 31 810 29 434 9 %


EU - bidragsaktivitet 8 000 2 911 2 894 39 %


Annen bidragsaktivitet 100 000 31 931 25 548 -4 %


Sum BOA 198 000 68 502 58 476 5 %







 3 


Samlet er aktiviteten like stor som på samme tid i fjor. Alle finansieringskilder viser vekst bortsett 


fra “andre” som pr april er om lag 2 mill kroner lavere enn på samme tidspunkt i 2010. 


Lønnsandelen pr april for BOA-prosjektene samlet er 52%. Det er det samme som i 2010. 


 


Personalkostnader 


Personalkostnadene utgjør en vesentlig del av de samlede kostnadene ved fakultetet. Pr april 


utgjorde personalkostnadene i grunnbevilgningen samlet 79% av kostnadene mens de for hele 2010 


utgjorde 82% av de samlede kostnadene. For den eksternt finansierte aktiviteten utgjør andelen av 


personalkostnader omlag 50% av aktiviteten og andelen er økende. 


 


Årsverk 


Bemanningen er totalt sett uendret i perioden 2008 – 2010. Det foreligger ikke sammenlignbare tall 


for 2011 fordi DBH-tallene som er benyttet utarbeides i oktober. Det har i perioden vært økning i 


eksternfinansierte årsverk mens antallet finansiert over grunnbevilgningen er gått noe ned.  


Hovedårsaken til at det er nedgang i de grunnbevilgningsfinansierte stillingene er at vi har vakanser 


i en del stillinger..  Det forventes ikke en vesentlig økning av bemanningen dette budsjettåret. 


 
 


Lønnskostnader – utvikling 


Lønn utgjør en vesentlig del av fakultetets kostnader. Grafen nedenfor viser samlede 


lønnskostnader for 12 måneder rullerende. I januar 2009 er det kostnadene fra feb -08 til og med jan 


09 som vises, i februar 09 er det kostnadene fra mars -08 til feb-09 som vises osv. Økningen i 


starten av 2009 skyldes 15 nye stipendiater samt overføring av FUGE-plattformene fra Unifob. 
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Den eksternfinansierte virksomheten viser den samme utviklingen som for personalkostnadene i 


grunnbevilgningen og har etablert seg på et nivå på om lag 90 mill. 


 


Lønnskostnader – innhold 


Personalkostnadene kan deles opp som vist i diagrammet nedenfor.  Lønn til fast vitenskapelige 


ansatte utgjør 26% av personalkostnadene, og til vitenskapelige stillinger inkludert 


rekrutteringsstillinger og bistillinger totalt 43%. Diagrammet inkluderer andre utgifter som 


feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon mm.  


 


Det totale bildet er derfor at 2/3 av lønnskostnadene går til vitenskapelige stillinger, og 1/3 til 


administrative og tekniske støttestillinger . Offentlige refusjoner fra permisjoner om lag 11 mill. 


Det er ingen indikasjoner på at det skal bli vesentlige endringer i fordelingen utover de 


sesongmessige svingninger. Av de samlede personalkostnadene, er ca 70% utbetalinger til de 


ansatte (inkl fradrag for refunderte sykepenger mm)  mens de resterende 30% er arbeidsgiveravgift, 


pensjon, feriepenger mm.  


 
Prognose grunnbevilgning (GB) 


Aktiviteten er gjennomgått for instituttene og fellesaktivitetene og prognosen på om lag 25 mill i 


overføring opprettholdes. Det er likevel en klar målsetting å redusere overføringene til et minimum. 


 


Investeringer og lønnskostnader er de største usikkerhetsmomentene i prognosen pr april.  


Vedtatt rebudsjettert investeringsbudsjett gir over 10 mill i samlet ekstrainvesteringer ved fakultetet 


for 2011 når instituttenes egne investeringsplaner også tas med. Investeringstildelingene er besluttet 


av dekan på fullmakt og brev med lister som er gått til instituttene er lagt ved i styresak 72 til dette 


møtet. Instituttene er gitt klare bestillinger på framdriften i investeringene og følges tett opp. I 


tillegg kommer sluttføringen av investeringene i Nytt labbygg og utstyrsinvesteringer i 


Dyreavdelingen og vitenskaplig utstyr “Deep sequencing”. Samlet beløper dette seg til om lag 25 


mill i investeringer som ikke er gjennomført enda. 


 


Ut over dette er det satt av 10 mill til undervisningsinvesteringer i nytt auditorium i AHH og 


ferdighetssenteret i samarbeid med Helse Bergen. Dette er investeringer hvor fakultetet kan bidra 


med midler ut over høsten ettersom prosjektene tar sin form og kostnadene avklares. 
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Det er særlig lønnskostnadene for rekrutteringsstillingene og lønnskostnadene ved instituttene som 


er det største usikkerhetsmomentet. Størrelsen på lønnskostnadene til rekrutteringsstillingene er 


avhengig av nytilsettinger og omfanget av permisjoner som gir refusjoner. Antallet som takker ja til 


tilbud om tilsetting blir klart i løpet av tidlig høst mens vi ser allerede nå at omfanget av refusjoner 


er større enn forventet. Instituttene har en del tilsettinger i prosess i grunnbevilgningen som vil gi 


utslag i lønnskostnadene for høsten. 


 


I vurdering av instituttprognosene er det særlig Institutt for klinisk odontologi (IKO), Institutt for 


klinisk medisin (IKM) og Senter for internasjonal helse som det er usikkerhet ved.  


 


IKO er i budsjettbalanse og har lyst ut flere stillinger. Det er mer sannsynlig med overskudd enn 


underskudd dersom ikke alle stillingene kan besettes etter plan.  


 


IKM har en høy lønnsandel (93%) men hadde i 2010 det største avviket mellom årsprognose og 


faktisk avvik. Instituttet melder allerede nå om en forventet overføring i underkant av 1 mill fra 


2011 til neste år.  


 


Senter for internasjonal helse har over flere år hatt en høy overføring i grunnbevilgningen selv om 


instituttet har hatt planer om å redusere denne. Instituttet har selv en prognose på 2 mill i overføring 


til neste år men overføringen fra 2010 ble på 3,5 mill. 


 


Tabell 8 – Grunnbevilgning, avvik regnskap og årsprognose  


 
 


Prognose bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)  


Målsettingen for eksternt finansiert aktivitet er redusert fra forrige måned. Grunnen er at det er 


forsinkelser i oppstart av en del prosjekter. I tillegg er noen prosjekter forlenget slik at 


kostnadsbruken skjer over lengre tid. 


 


Oppdragsfinansieringen er kraftig forsinket ihht budsjett og realistisk årsprognose er 2 mill når 


aktiviteten pr mai er 0,8 mill. 


 


EU-prosjektaktiviteten er ihht tidligere prognose og forventes å bli ca 8 mill. 


 


NFR viser en mindre kostnadsvekst enn for finansieringskategorien “Andre” og det er gode grunner 


til å anta av NFR ender på rundt 80 mill mens “Andre” blir 10 mill høyere og ender på rundt 90 


mill. Her teller særlig det siste årets nye prosjekter fra Mohn-fondene og Jebsen-stiftelsen. 


 
 


Tabell 9 – Bidrags- og oppdragsaktivitet, aktivitet og årsprognose   


 


(tall i mill)


Avvik 


regnskap 


pr april


Års-


prognose


Annuum (GA) 2,4 13


Øremerkede midler (GP) 6,1 12


Sum overføring grunnbevilgning (GB) 8,5 25


(tall i mill) Aktivitet 


mars


Aktivitet 


april


Års-


prognose


Oppdrag 0,3 0,6 2


EU-prosjekt 2,3 2,9 8,0


Norges forskningsråd (NFR) 21,8 29,4 80


Andre finansieringskilder 18,5 25,5 90


Sum inntekter BOA 42,8 58,4 180
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Fakultetsdirektørens kommentarer 


Fakultetet opprettholder sin årsprognose for overføring til neste år på ca. 25 mill.. Det arbeides 


hardt med å redusere overføringene men fakultetet ligger per april 8,5 mill bak planlagt budsjett, 


noe som medfører en overføring på 56 mill fra april til mai. Dette er en situasjon som vurderes som 


en betydelig risiko for planene for nedbygging. Det er og har vært nødvendig med en betydelig  


ledelsesoppmerksomhet for å få iverksatt tiltak for å disponere årets tildelte midler på en god måte.  


 


Tiltakene som gis finansiering bygger opp under fakultetets strategiplan, eller er nødvendige 


infrastrukturoppgraderinger som tas på dette budsjettåret heller enn det neste. Det arbeides samtidig 


med å styrke organiseringen og ledelsen av større kjerneinfrastruktur-enheter, og sammen med et 


handlingsrom for investeringer bidrar dette til å gi fakultetet et konkurransefortrinn for 


utstyrskrevende forskning.  Større investeringer er en tidkrevende prosess og instituttene følges tett 


opp med månedlig rapportering og møter ved behov. Vi har stort fokus på å holde tempo og være 


pådriver i alle faser av investeringsprosessen – slik styresak 72 viser, men vi må også holde oss 


innenfor gjeldende regelverk som gir lengre prosesser grunnet anbudsfrister og 


dokumentasjonskrav.  


 


Det rapporteres fremdeles om en flaskehals ved det sentrale Innkjøpskontoret, og flere av de store 


innkjøpene våre befinner seg i en kø av innkjøpsprosesser ved UiB. 


To øvrige investeringsbehov på utdanningssiden; studentarealer i AHH og Ferdighetssenteret 


arbeides det med for å falle ned på riktig investeringsnivå. Vi har møter med Eiendomsavdelingen, 


som estimerer tiltakene i AHH til 10 mill på studentarealsiden. Når det gjelder budsjettering av 


investeringer i Ferdighetssenteret har det vært arrangert et oppstartmøte med de aktuelle fagmiljøer 


ved fakultetet, og i oppfølgingen av dette i august og september vil en komme nærmere en 


konklusjon rundt anslaget som i budsjettet til nå har lagt på 2 mill er tilstrekkelig for fakultetets 


behov. Samlet er det satt av 10 mill til disse tiltakene, og det kan være aktuelt å øke denne summen. 


 


Det er en stor utfordring i 2011 å få gjennomført vedtatte aktiviteter, det sees igjen både i 


aktiviteten på grunnbudsjettet og i BOA-budsjettet. Samtidig vet vi at vi må ta høyde for at vi i 


2013 får ca 12 mill mindre i resultatmidler fra utdanning grunnet lavere studiepoengsproduksjon 


når dublering av studieplanene på medisin er fullført. Det økonomiske oversiktsbildet er komplekst 


noe som gjør at økonomistyringen på alle nivå og prognosearbeidet både er utfordrende og viktig. 


Det knytter seg usikkerhet til lønnsforbruket i rekrutteringsstillingene. Instituttenes prognoser 


vurderes også som usikre, og fakultetsledelsen vil innkalle noen av instituttene til prognosemøter i 


august. 


 
 


 


Forslag til vedtak: 


 


Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2011 til etterretning. 


 
 


 


07.06.2011 BEABJ/ØRH 
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Anne Kari 


Aarstad RN Phd  


SYKMED301 og 


SYK395


Morten 


Nørholm
ph.d


Uppsala universitet, 


Box 2136 SE 750 02 


Uppsala                      morten.norholm@edu.uu.se


Tel: +46 (0)18-


471 


1679           


SYKSAM303, 


SYKHUM304 og 


SYK395
Synnøve 


Hofseth Almås


førsteamanu


ensis Høgskolen i Ålesund sa@hials.no


Bioingeniørutdannin


gen, Høgskolen i 
Tlf 70 16 14 63/95179099


SYK (RAB?)


Anne Kari 


Hersvik Aarstad  


førsteamanu


ensis/PhD Høgskolen i Bergen anne.kari.aarsta@hib.no


Østre Ole Brinchs veg 


27, 5232 Paradis  


55 92 92 08/ 


92012171


SYKMED301 og 


MEDSYK395


Charlotta 


Ingvoldstad
PhD Uppsala universitet charlotta.ingvoldstad@pubc


are.uu.se


Ekvägen 6B, SE-756 53 


Uppsala, Sverige


GENV 332, 


GENV331 og 


GENV395


Vilhelm Ferdina 


Koefoed Cand.med. Sjøforsvaret v@koefoed.no


Landåsveien 12, 5096 


Bergen 90727527 GENV332


Marjolein 


Iversen 


førsteamanu


ensis/PhD Høgskolen i Bergen miv@hib.no


Eikeviken 37, 5043 


Bergen 55330424


GENV331 og 


GENV395


Venke A. 


Johansen dr.polit


RVTS-Vest, Helse 


Bergen


venke.a.johansen@helse-


bergen.no 55972610/92255719


GENV331 og 


GENV395


Asgjerd Litleré 


Moi


førsteamanu


ensis/PhD Høgskolen i Bergen asgjerd.moi@hib.no


Bjørndalen 7, 5009 


Bergen


55587211/92


862863


GENV331 og 


GENV395


Nina Strømsvik


Leder for 


komp.sent. 


for arvelig 


kreft /PhD


Universitetssykehuset i 


Nord-Norge nina@tbt.no


Claus Ockenssmauet 3, 


5005 Bergen 99617424


GENV331 og 


GENV395


Hanne 


Dagfinrud


Forsker/ PhD,    


fysioterapeut 


og  


NRRK, 


Diakonissehjemmet 


sykehus, Oslo


hanne.dagfinrud@diakonsy


k.no


Fageråsvn 61, 1415 


Oppegård
41906633


HEL320, 


MANT306 og 


MANT395
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Eksterne sensorer 2011-2014 ved ISF 1.6.2011


Astrid 


Woodhouse


Postdoktor/ 


PhD,    fysio- 


og  manuell 


terapeut


NTNU astrid.woodhouse@ntnu.no 7580 Selbu 91527121


HEL320, 


MANT306 og 


MANT395


Trond Wiesener


1.lektor/Can


d.san/Spes.m


anuellterapi


Univ. i Tromsø trond.wiesener@uit.no
Gaupeveien 12, 9017 


Tromsø
77660650


MANT301a, 


MANT302a, 


MANT304a, 


MANT 306, 


MANT307, 


MANT395, 


HEL320  


Gyrd Thrane


Forsker/ 


1.lektor/  


cand.san/ 


fysioterapeut


Univ. i Tromsø gyrd.thrane@uit.no
Dukveien 9, 9100 


Kvaløysletta
41630178


MANT301a, 


MANT302a, 


MANT304a, 


MANT306, 


MANT395  og 


HEL320


Jon Joensen


PhD-


stipendiat/ 


cand.san/fysi


oterapeut


HiB Jon.joensen@hib.no
Stokkedalen 38, 50xx 


Bergen
45048157


MANT301a, 


MANT304a, 


MANT307


Elisabeth 


Krefting 


Bjelland


PhD-


stipendiat/ 


cand.san/ 


manuellterap


eut


UiO
e.k.bjelland@medisin.uio.n


o


HEL320, 


MANT306, 


MANT395


Kjersti Storheim


Prosjektleder 


forsker, PhD, 


fysioterapeut


FORMI + Oslo 


universitetssykehus


ks@formi.no/ 


kjersti.storheim@oslo-


universitetssykehus.no


Bjerkelundsveien 37 


B, 1358 Jar
99708783


HEL320, 


MANT306, 


MANT395



mailto:astrid.woodhouse@ntnu.no

mailto:trond.wiesener@uit.no
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Eksterne sensorer 2011-2014 ved ISF 1.6.2011


Lars-Lennart 


Nielsen


Cand.san./ 


spes. i 


manuell-


terapi


Fysk.inst. lln@fys.no P.B. 74, 4097 Sola 99792571


MANT301a, 


MANT302a, 


MANT304a, 


MANT306, 


MANT307, 


MANT311, 


MANT312, 


MANT395 og 


HEL320 


Alf Sigurd 


Solberg


MAMD-


MANT/ spes. 


i manuell-


terapi


Fysk.inst. alfss@online.no
Sollohøgda 24,  2480 


Koppang


Priv 


62460627/ 


arb.62460626


MANT311 og 


MANT312


Hans Petter 


Faugli


Spes. i 


manuell-


terapi


Fysk.inst.
Skogholtveien 10c, 


1178 Oslo
93053425


MANT311 og 


MANT312


Olav Aure


MAMD-


MANT/ spes. 


i manuell-


terapi


Larvik Fysioterapi AS, 


Kongegata 16, 3256 


Larvik.


olf-aur@online.no
Priv.adr: Furuveien 24, 


3257 Larvik


MANT311 og 


MANT312


Jo Østvold


Spes. i 


manuell-


terapi


Fysk.inst. jo@sfi.no
Høivold Brygge 18, 


4631 Kristiansand


MANT311 og 


MANT312


Alexander R. 


Wisnes


førsteamanu


ensis
Høgskolen i Bergen alex.wisnes@hib.no


Nordåsbrotet 98, 5235 


Rådal
55 58 56 55


MANT301 


ogMANT307


Marit Graue
Førsteamanu


ensis
HiB marit.graue@hib.no


Tjørnhaugen 129, 5154 


Bønes


41434262 / 


55585530
HEL320 


Finn Nordtvedt


Førsteamanu


ensis/ Dr. 


Philos HiO finn.nordtvedt@su.hio.no


Industrigt. 40, 0357 


Oslo HEL310/HEL320
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Eksterne sensorer 2011-2014 ved ISF 1.6.2011


Atle Måseide


Førsteamanu


ensis 


/emeritus frå 


2012 UiT atle.maseide@uit.no


Planetveien 14, 9024 


Tomasjord HEL310


Lone Jørgensen Professor UiT Lone.jørgensen@uit.no Kirkegårdsveien 56 92601844


FYST395 og evt. 


fag spes.


Nina Emaus Professor UiT Nina.emaus@uit.no


Wanny Woldstadsvei 


125, 9013 Tromsø 94137763


FYST395 og evt. 


fag spes.


Reidar Aarskog Førstelektor HiB raa@hib.no Heimli 1, 5685 Uggdal 97531668


FYST395 og evt. 


fag spes.


Bjørg Fallang


Førsteamanu


ensis HiO


Bjorg.fallang@hf.hio.no 


(OBS! ny e-postadresse frå 


1.august 2011)


Jørgen Robsrudsvei  


14, 2010 Strømmen


41447598/ 


jobb 


22452512


FYST395 og evt. 


fag spes.


Monica 


Unsgaard 


Tøndel


Cand. San. 


stipendiat NTNU monicaut@online.no Knudssøns gt 1b


93038166/ 


arb 73597535


FYST395 og evt. 


fag spes.


Karen Synnøve 


Groven


Høgskolelekt


or og 


stipendiat UiO k.s.groven@medisin.uio.no Frognerseterveien 3F 93028883


FYST395 og evt. 


fag spes.


Gro Killi 


Haugstad


Førsteamanu


ensis HiO Grokilli.haugstad@hf.hio.no 22452440


FYST395 og evt. 


fag spes.


Helga Kristin 


Kaale Cand.polit Bergen kommune


Kelga.kaale@bergen.komm


une.no


Nordåsbrotet 98, 5235 


Bergen 47253831


FYST395 og evt. 


fag spes.


Bente Frisk


Cand.san 


/PhD-kand. 


frå aug 2011 HiB/Helse Bergen Bente.frisk@hib.no


Eldsbakkane 36, 5253 


Sandsli 97003111


FYST395 og evt. 


fag spes.


Grete 


Stokkenes Førstelektor HiB Grete.stokkenes@hib.no


Tryms vei 2, 5221 


Nesttun 90830420


FYST395 og evt. 


fag spes.


Siri Moe


Førsteamanu


ensis, Dr. 


philos UiT Siri.moe@uit.no


Ryaveien 17, 9006 


Tromsø


91771995 


/arb. 


77645265


FYST395 og evt. 


fag spes.
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Eksterne sensorer 2011-2014 ved ISF 1.6.2011


Siv Mørkved Professor NTNU/ St. Olavs Siv.morkved@ntnu.no


Oscar Wistingsvei 20c, 


7020 Trondheim 97146490


FYST395 og evt. 


fag spes.


Astrid Bergland Professor HiO Astrid.bergland@hf.hio.no


Steinbekksvingen 3, 


1472 Fjellhammer


22452507/ 


45272760


FYST395 og evt. 


fag spes.


Ola Drange 


Røksund


PhD-


stipendiat HUS odro@helse-bergen.no


Marmorneset 1B, 5232 


Paradis 55975587


FYST395 og evt. 


fag spes.


Torunn Askim PhD NTNU Torunn.askim@ntnu.no


Stokkanhaugen 199, 


7048 Trondheim 99589235


FYST395 og evt. 


fag spes.


Eline Thornquist


Professor/ 


Dr. philos HiB eth@hib.no Fjellien 1, 5019 Bergen


A: 55585646 


/P: 55944929


FYST395 og evt. 


fag spes.


Unni Vågstøl Førstelektor HiB uva@hib.no


Sandalsåsen 9, 5221 


Nesttun 48285252


FYST395 og evt. 


fag spes.


Jorunn 


Lægdheim 


Helbostad


Senior 


forskar, dr. 


philos NTNU Jorunn.helbostad@ntnu.no


Aksel Nilsens vei 45, 


7038 Trondheim


A: 72575554  


Mob: 


93032547


FYST395 og evt. 


fag spes.


Tori Smedal


Spesialfysiote


rapeut, PhD HUS


Tori.smedal@helse-


bergen.no


Ny Paradis 19, 5231 


Paradis 98095824


FYST395 og evt. 


fag spes.


Inger Holm Professor OUS/UiO


Inger.holm@rikshospitalet.


no


Årvollveien 58 K, 0590 


Oslo 23072278


FYST395 og evt. 


fag spes.


Aud Marie Øien


Førsteamanu


ensis/PhD HiSF Aud.marie.oien@hisf.no


Klippavegen 12, 6856 


Sogndal


91871897/ 


57671379


FYST395 og evt. 


fag spes.


Anne Marit 


Mengshoel


Professor/dr.


philos UiO


a.m.mengshoel@medisin.ui


o.no


Frydenbergvn. 41B, 


0575 Oslo 90036933


FYST395 og evt. 


fag spes.


Ólöf Anna 


Steingrímsdóttir PhD


Nasjonalt 


folkehelseinstitutt


Olof.anna.steingrimsdottir


@fhi.no  / 


olofast@online.no


Greverudåsen 67, 


1415 Oppegård 92803717


FYST395 og evt. 


fag spes.


Karin Berg


høgskolelekt


or HiB karin.berg@hib.no 55 58 56 16


FYST395 og evt. 


fag spes.
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Eksterne sensorer 2011-2014 ved ISF 1.6.2011


Alvhild Bjørkum 1.aman. HIB Alvhild.Bjorkum@hib.no Sageneset 10, 5244 Fana 97673388 RAB395 og evt. fag spes.


Ellen Brodin postdoc UIT RAB395 og evt. fag spes.


Mona Øynes høgskolelektor i fysikkHIB Olsvikstallen 31, 5184 Olsvik90662242 RAB395 og evt. fag spes.


Helge Arntzen HøgskolelærerHIB Leirvikneset 2B, 91740919 RAB395 og evt. fag spes.


5197 Godvik


Einar Waldeland Medical physicistRikshospitalet einar.waldeland@ous-hf.no 90825553 RAB395 og evt. fag spes.


Eliann Øines Phd-kandidat UiB eliann.oines@psybp.uib.no Michael Krohnsgt 103, 


5057 Bergen 97544670 RAB395 og evt. fag spes.


Jarle Karlsen Overlege RAB395 og evt. fag spes.
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Arkivkode: 
 


 Styre-sak:   77/11 


Sak nr.:   Møte:  15.06.11 
 


 


 
 


 Nytt fellesreglement for MOF 
 


 


Siden farmasi ble underlagt Det Medisinsk-Odontologiske fakultet (MOF) har det blitt jobbet 
med å integrere farmasi i Fellesreglementet for alle studieprogram ved Det medisinsk-
odontologiske fakultetet. Det er ønsket å beholde noen sentrale punkt fra Utfyllende regler for 
profesjonstudiet i farmasi ved Universitetet i Bergen. Disse punktene er føyd til i 
fellesreglementet og merket med gult i det vedlagte utkastet. 


Utkastet til nytt fellesreglement ble vedtatt i PU for farmasi 18.mai i år. Utkastet ble vedtatt med 
mindre endringer i Studieutvalget 1.juni. 


Vi ber Fakultetsstyret merke seg følgende når det gjelder henholdsvis paragraf 6 og paragraf 11:  


Endringer i utdanningsplan; studieprogresjon  
Heng på 30 studiepoeng før studenten flyttes ned et kull kan her forsvares med at fagene på 
farmasi hovedsakelig er tipoengsfag og få av disse bygger på hverandre. 


 
Allment om eksamen og eksamenstid 
I dag blir farmasistudentene automatisk meldt opp til eksamen i fagene som tilbys på MOF. De 
har ingen mulighet til å melde seg av eksamen. På Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet 
melder studentene seg selv opp til eksamen. De kan også melde seg av eksamen.  
 
Vi ønsker å videreføre dagens ordning, med betingelsen at informasjon om at det finnes to 
gjeldende regelverk kommer bedre ut til studentene. 


 


Forslag til vedtak: 
 
Utkastet til nytt fellesreglement for Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet som vedtatt i 
Studieutvalget 1.juni i år vedtas av Fakultetsstyret. 
 
 
Vedlegg – 1 dokument 
 
 
06.06.2011 - eg 



http://regler.uib.no/regelsamling/showPrint.do?id=539#L§6aEndringeriutdanningsplanstudieprogresjon#L§6aEndringeriutdanningsplanstudieprogresjon























































UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 


Arkivkode:         Styresak: 75/11 
Sak nr.:  2011/        Møte:  15.06.11   


 
 
 


OPPNEVNING AV SENSORER FOR PERIODEN 2011 – 2014 
 


 
I Universitets- og høyskoleloven §3-9 (2) heter det:  “Styret oppnevner sensor ved 
eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår 
på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium.  Det skal være 
minst to sensorer, hvorav en ekstern, ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige 
arbeid i høgre grad.” 
 
Universitetsstyret har delegert til fakultetene å foreta oppnevningen som foretas for 
en 4-års periode. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet ba i brev av 31.03.2011 instituttene om å 
komme med forslag til oppnevning av eksterne sensorer for perioden 2011-2014.  Vi 
viser til vedlegg for forslag fra instituttene. 
 
I samsvar med loven følger Universitetet i Bergen det prinsipp at det skal oppnevnes 
sensorer som ikke hører til ved institusjonen. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret oppnevner eksterne sensorer for perioden 2011 – 2014 i samsvar 
med forslag fra instituttene. 
Supplering av sensorer i løpet av perioden kan gjøres på fullmakt av Dekan. 
 


 


 


  


 


 
May Skjerlie 


070611       








Undervisningsregnskapet MOF – rapporter  
Mai 2011 


 


Individ Institutt Fakultet 
Registerte data pr. 


person, summert 


for hver kategori* 


Normerte data pr. 


person, summert for 


hver kategori - og 


totalsum* 


Registrerte data  


pr. kategori 


Normerte data  


pr. kategori 


Registrerte data  


pr. kategori 


Normerte data  


pr. kategori 


  Registrerte data pr. 


studieprogram på 


Grunnutdanning/bachelor/


profesjon/master (2abc) 


 


Normerte data pr. 


studieprogram på 


Grunnutdanning/bachelor


/profesjon/master 


 


Registrerte data pr. 


studieprogram på 


Grunnutdanning/bachelor/


profesjon/master 


Normerte data pr. 


studieprogram på 


Grunnutdanning/bachelor/


profesjon/master 


  Registrerte data pr. 


kategori for 


Forskerutdanning/PhD og 


forskerlinjen  


 


Normerte data pr. 


kategori for 


Forskerutdanning/PhD og 


forskerlinjen  


 


Registrerte data pr. 


kategori for 


Forskerutdanning/PhD og 


forskerlinjen  


 


Normerte data pr. kategori 


for Forskerutdanning/PhD 


og forskerlinjen  


 


  Registrerte data pr. 


kategori for 


Spesialistutdanningen 


odontologi (4abc) 


 


Normerte data pr. 


kategori for 


Spesialistutdanningen 


odontologi  


 


Registrerte data pr. 


kategori for 


Spesialistutdanningen 


odontologi 


Normerte data pr. kategori 


for Spesialistutdanningen 


odontologi 


  Registrerte data pr. emne 


(kategori 2abc og 4c) – 


inkl. individnivå 


 


Normerte data pr. emne 


(kategori 2abc og 4c) – 


inkl. individnivå 


 


Registrerte data pr. emne 


samlet MOF (kategori 2abc 


og 4c) 


Normerte data pr. emne 


samlet MOF (kategori 


2abc og 4c) 


  - Normerte data pr. institutt 


– alle kategorier. Total 


sum** 


- Normerte data, MOF total 


– alle kategorier. Total 


sum** 


 


 
*Kategoriene refererer til spørringen i databasen for undervisningsregnskapet. 


**  I tråd med Strandbakken-rapporten  2007 Kvalitetsreformen under Lupen – Tid til forsking og undervisning går vi ut i fra 1695 timer som netto arbeidstid per år. 


Utgangspunktet er: tid til forsking = 46 % = 780t, undervisning = 46 % = 780 t, administrasjon/formidling = 8 % = 135 timer.  
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Arkivkode: 
 


 Styre-sak: 88/11 


Sak nr.: 2011/7035 
 


 Møte: 15.06.11 
 


 


 
FERIEFULLMAKT – SOMMER 2011 
 
 


Regelsamlingen for UiB, Forskrift for fakultetsorganene § 9 sier at ”Fakultetsstyret 
skal behandle saker i møte, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, 
eller at styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen 
betryggende måte”. Det medisinsk-odontologiske fakultet har ikke slik instruks eller 
lignende. 
 
Neste møte i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er i september. 
For ikke å forsinke saker som skulle vært behandlet i fakultetsstyret eller i 
tilsettingsrådet, er det nødvendig at dekanus får fullmakt til å ta avgjørelser i saker 
som ikke kan vente på behandling. Tilsettingsrådets medlemmer skal også ha ferie 
og det er behov for godkjenning saker som normalt behandles her, i ferieperioden.  
 
I henhold til Regelsamlingen for UiB, Forskrift for fakultetsorganene, § 5 kan dekanus 
avgjøre saker i det omfang det er delegert fra fakultetsstyret, jf. § 3, 5. ledd. Videre 
avgjør dekanus saker som ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i 
møte. Vedtak gjort av dekanus etter fullmakt fra fakultetsstyret refereres for 
fakultetsstyret. Prodekanus, jf. valgreglementets § 29, er dekanus' stedfortreder i og 
utenfor fakultetsstyrets møter.  
 
Fakultetsstyret er tilsettingsorgan for vitenskapelige stillinger i henhold til 
Regelsamlingen ved UiB, Personalreglement for vitenskapelige stillinger (§ 10) og 
har dermed også ansvar for å fastsette kunngjøring av vitenskapelige stillinger (§ 4).  
Tilsettingsrådet har fått delegert fullmakt til å foreta utlysning og tilsetting i 
rekrutteringsstillinger, ekstern finansierte forskerstillinger samt utlysning, tilsetting og 
forlengelse av bistillinger. 
 
Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan 
utsettes til fakultetsstyremøtet i september og i saker som normalt behandles i 
tilsettingsrådet. 


 
2. Saker tatt på fullmakt, vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste 


fakultetsstyremøte. 
 
 
 
 
 
 
06.06.2011/MARJOH 
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 UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 
 


       INNKALLES TIL MØTE 
 
      


Onsdag 11. mai 2011 kl. 13:15  
 


 


NB: Møtested: 
Konferanserommet, 3. etg. 


Bygg for Biologiske Basalfag – BBB 


 
******************************************************** 
Tilstede: 


Gruppe A   Professor Nina Langeland  


   Professor Roland Jonsson  


   Professor Jon Anders Torbjørn Jonung 


   Professor Kristin Klock 


   Professor Grethe Tell 


 


Gruppe B  Stipendiat Silje Skrede 


 


Gruppe C  Seniorkonsulent Linda Vagtskjold 


 


Gruppe D   Student Solveig Mo 


  Masterstudent Pål William Wallace  


 


Meldt forfall:  Professor Jon Anders Torbjørn Jonung 


Seniorkonsulent Randi May Oen 


 


Eksternt styremedlem 


Fagdirektør Alf Henrik Andreassen 


     


Prodekaner     


Professor Robert Bjerknes  


 Professor Gottfried Greve  


 


Administrasjonen: Fakultetsdirektør Nina Mevold 
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Assisterende fakultetsdirektør Synnøve Myhre 


   Administrasjonssjef Tone Friis Hordvik  


Seksjonssjef Gerd Johannessen 


Seksjonssjef Kim Ove Hommen 


Seksjonssjef Ørjan Hauge 


   Konsulent Maria Gabriela Fehr Johansen 


 


 


******************************************************** 


SAKSLISTE: 
 


  


Sak 43/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 


  


  Innkalling og saksliste ble godkjent.  


 


Sak 44/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET 


MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 23.3.11, vedl. 
 


  Protokollen ble godkjent. 
 


Sak 45/11 FULLMAKTSSAKER  


Saksforelegg av 2.5.2011, vedl. 


Tatt til orientering.  


 


Sak 46/11 ØKONOMIRAPPORT PR. MARS 2011 MED FOKUS PÅ 


INVESTERINGER 


  Saksforelegg av 2.5.11, vedl.  


 


Vedtak: 


  Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2011 til etterretning. 


 


Sak 47/11 BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING - STATUS 


 Tas til etterretning 


 


  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar statusrapporten om rebudsjetteringstiltakene til etterretning, og 


ber om en ny status i junimøtet. 


 


Sak 48/11 STATUS FOR PÅGÅENDE UTVIKLINGSPROSESSER VED 


FAKULTETET 


- Lederutvikling i fakultets- og instituttledelsen 


- Evaluering av fakultetsorganiseringen 


 


   Tatt til orientering 


Sak 49/11  NYTT BARNE- OG UNGDOMSSENTER – AREALUTVIDELSE OG 


LEIEKONTRAKT MED HELSE BERGEN   
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  Saksforelegg av 4.5.11, vedl 


 


  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret godkjenner leieavtale med Helse Bergen om tilleggsarealer i det 


nye Barne- og ungdomssenteret som skal stå klart i 2013.  


2. Leieavtalen har en arealramme på 284 m2 med en foreløpig beregnet årlig kostnad 


på kr 3.150.000 som indekseres årlig ihht generelle pris- og lønnsjusteringer.  


 


Sak 50/11 BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD GRAD – UNNTATT 


OFFENTLIGHET  
  Saksforelegg av udatert, vedl. 


  


Sak 51/11 TRUKKET 


 


Sak 52/11 OPPNEVNING AV NY PROGRAMSENSOR FOR MEDISINSTUDIET 


VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  


  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl 


 


  Vedtak: 


Fakultetsstyret går inn for oppnevning av Charlotte Ringsted som programsensor 


for medisin for perioden 01.06.2011 – 31.05.2015.  


 


Sak 53/11 FORSLAG OM B-TILLEGG FOR PROGRAMUTVALGSLEDERE 


  Saksforelegg av 2.5.2011, vedl 


  Roland Jonsson erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. 


  Saken ble vedtatt med en endring i vedtaket. 


 


  Vedtak: 


Fakultetstyret ber om det fremmes sak for POA om å innføre et midlertidig 


lønnstillegg for programutvalgsledere ved MOF etter prinsippene som er redegjort 


for i denne saken. 


 


Sak 54/11 LÆRINGSMILJØUNDERSØKELSEN VED UNIVERSITETET I BERGEN 


– RESULTAT FOR DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


  Saksforelegg av 8.4.2011, vedl 


 


  Tatt til orientering 


 


Sak 55/11 PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ORGANISERING AV FAKULTETETS 


KJERNEFASILITETER 


   


Vedtak:  


En ber om at Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å nedsette en prosjektgruppe 


og gi det nødvendig mandat til å etablere kjernefasiliteter etter de prinsipper som 


er skissert. Styret ber om en statusrapport og fremdriftsplan til styremøtet i 


september 2011 
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Sak 56/11 EVALUERING AV PROGRAM FOR YNGRE FORSKINGSLEDERE 


(YFL)  – EVALUERT KULL 1 


  


  Vedtak:  


Fakultetsstyret tar saken til informasjon. 


 


Sak 57/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN 


(UROLOGI) VED INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG 


  Saksforelegg av 28.4.2011, vedl. (ephorte 11/3998) 


 


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i 


medisin (urologi). En forutsetter at Institutt for kirurgiske fag har budsjettmessig 


dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


utlysing/stillingsomtale.  


 


Sak 58/11 UTLYSING –  PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI 


(ORAL KIRURGI/ORAL MEDISIN) VED INSTITUTT FOR KLINISK 


ODONTOLOGI 


  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl. (ephorte 10/6811) 


  Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i 


odontologi (oral kirurgi og oral medisin). En forutsetter at Institutt for klinisk 


odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


utlysing/stillingsomtale. 


 


Sak 59/11 UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I ODONTOLOGI 


(PEDODONTI) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 


  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl. (ephorte 11/5371) 


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysing og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 %) i 


odontologi (pedodonti). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har 


budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


utlysing/stillingsomtale.  


 


Sak 60/11 UTLYSING – MIDLERTIDIG PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (40 


%) I MEDISIN/HELSEFAG VED INST. FOR SAMFUNNSMEDISINSKE 


FAG 
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  Saksforelegg av 2.5.2011, vedl. (ephorte 11/5506) 


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysing og stillingsomtale for stillingen som midlertidig 


professor/førsteamanuensis (40 %) i medisin/helsefag i inntil fire (4) år. En 


forutsetter at Institutt for samfunnsmedisinske fag har budsjettmessig dekning for 


stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


utlysing/stillingsomtale.  


 


Sak 61/11 UTVIDELSE AV FAST STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS FRA 50 


% TIL 80 % I HELSEFAG (GLOBAL HELSE) VED SENTER FOR 


INTERNASJONAL HELSE 


  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl 


  Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å utvide Sven Gudmund 


Hinderakers faste stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (global helse) 


fra 50 % til 80 %.  


2. En forutsetter at Senter for internasjonal helse har budsjettmessig dekning for 


stillingen innenfor egen budsjettramme.  


 


Sak 62/11 PERMISJON UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM PROFESSOR (100 


%) I MEDISIN (EPIDEMIOLOGI) VED INSTITUTT FOR 


SAMFUNNSMEDISINSKE FAG 


  Saksforelegg av 2.5.2011, vedl. (ephorte 11/5484) 


   


Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å gi professor Tone 


Bjørge 80 % permisjon frå si 100 % stilling ved Institutt for samfunnsmedisinske 


fag i perioden 01.06.2011 - 31.05.2015. Ho vil dermed ha ei 20 % stilling ved 


instituttet i denne perioden.  


 


Sak 63/11 ORIENTERINGSSAKER 


  Saksforelegg av 29.4.2011, vedl. 


 Tatt til orientering 
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 UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


             INNKALLES TIL UTVIDET MØTE 
 
      


Onsdag 15. juni 2011 kl. 13:00 – 18.30 
 


 


NB: Møtested: 


SOLSTRAND FJORDHOTELL 


 
   Møte starter med lunsj kl. 12.00 


 
******* 


 


Kl. 13 – 14.30 (DRØFTINGSSAK)  


STATUS ORGANISASJONSEVALUERING – OXFORD 


RESEARCH  


** 


Kl. 14.30: Tildeling av: 


 


Studiekvalitetsprisen 


Årets avhandling 


Årets publikasjon 


Årets forskningsformidling 


Årets forskningsgruppe 


******* 
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SAKSLISTE: 
 


  


Sak 65/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 


   


Sak 66/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET, DET 


MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 11.5.11, vedl. 
 


Sak 67/11 FULLMAKTSSAKER  


Saksforelegg av 8.6.2011, vedl. 


 


Sak 68/11 HANDLINGSPLANER  
Saksforelegg av 7.6.2011, vedl 


   


Sak 69/11 KLAGE PÅ BEDØMMELSE AV AVHANDLING FOR PhD GRAD – 


UNNTATT OFFENTLIGHET 


  Ettersendes.  


 


Sak 70/11  ORIENTERINGSSAK - ODONTOLOGISK UNIVERSITETSKLINIKK OG 


NYTT ODONTOLOGIBYGG 


  Saksforelegg av 3.6.2011 


  


Sak 71/11 ØKONOMIRAPPORT PR. APRIL   
  Saksforelegg av 8.6.2011 


 


Sak 72/11 BUDSJETT 2011 – STATUS TILTAK REBUDSJETTERING  
  ETTERSENDES 


 


Sak 73/11 UNDERVISNINGSREGNSKAP – STATUS  


  Saksforelegg av 1.6.2011, vedl. 


 


Sak 74/11 PROGRAMUTVALGSLEDERE – NY OPPNEVNING 


  Saksforelegg av 30.5.11, vedl 


  


Sak 75/11 OPPNEVNING AV EKSTERNE SENSORER FOR PERIODEN 2011 - 2014 


  Saksforelegg av 8.6.2011, vedl. 


 


Sak 76/11  UTDANNINGSPRISER VED MOF - FORSLAG 


 Saksforelegg av 2.6.2011, vedl.  


 


Sak 77/11  NYTT FELLESREGLEMENT FOR MOF 


 Saksforelegg av 6.6.2011, vedl.  


 


Sak 78/11 LEAN PROSESSEN PERSONAL - ORIENTERINGSSAK 


 ETTERSENDES  
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Sak 79/11 OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – 


SØKNADSRUNDE 2010 – I FAGOMRÅDET BIOKJEMI OG 


MOLEKYLÆRBIOLOGI VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN  


 Saksforelegg av 3.6.2011, vedl. (ephorte 10/10246). Unntatt offentlighet. 


  


Sak 80/11  PERMISJON (20 %) UTEN LØNN FRA FAST STILLING SOM 


PROFESSOR (100 %) I HELSEFAG (SYKEPLEIEVITENSKAP) VED 


INSTITUTT FRA SAMFUNNSMEDISINSKE FAG 


 Saksforelegg av 6.6.2011, vedl. (ephorte 11/6607) 


 


Sak 81/11  PERMISJON (25 %) UTEN LØNN FRA MIDLERTIDIG STILLING SOM 


PROFESSOR (80 %) I MEDISIN (ERNÆRING) VED INSTITUTT FOR 


INDREMEDISIN 


 Saksforelegg av 3.6.2011, vedl. (ephorte 11/5855) 


 


Sak 82/11  FORLENGELSE - PERMISJON (80 %) UTEN LØNN FRA FAST 


STILLING SOM PROFESSOR (100 %) I MEDISIN (BIOKJEMISK 


ENDOKRINOLOGI) VED INSTITUTT FOR INDREMEDISIN 


 Saksforelegg av 6.6.2011, vedl. (ephorte 10/9952) 


 


Sak 83/11  UTLYSINGER – MIDLERTIDIG 3 INSTITUTTLEDERE I 4 ÅR VED 


INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI, INST. FOR 


SAMFUNNSMEDISINSKE FAG OG SENTER FOR INTERNASJONAL 


HELSE 


 ETTERSENDES 


 


Sak 84/11  UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I MEDISIN 


(NEFROLOGI) VED INSTITUTT FOR INDREMEDISIN 


 Saksforelegg av 3.6.2011, vedl. (ephorte 11/6870) 


 


Sak 85/11  UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I HELSEFAG 


(FYSIOTERAPIVITENSKAP) VED INSTITUTT FOR 


SAMFUNNSMEDISINSKE FAG 


 Saksforelegg av 6.6.2011, vedl. (ephorte 11/6991) 


 


Sak 86/11  UTLYSING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I 


MEDISINSK ETIKK OG VITENSKAPSTERORI VED INSTITUTT FOR 


SAMFUNNSMEDISINSKE FAG OG SENTER FOR INTERNASJONAL 


HELSE 


 Saksforelegg av 6.6.2011, vedl. (ephorte 11/7001) 


 


Sak 87/11  UTLYSING – FØRSTEAMANUENSIS/UNIVERSITETSLEKTOR I 


FOREBYGGENDE TANNHELSE VED INSTITUTT FOR KLINISK 


ODONTOLOGI 


 Saksforelegg av 6.6.2011, vedl. (ephorte 11/6877) 
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Sak 88/11  FERIEFULLMAKT – SOMMEREN 2011 


 Saksforelegg av 6.6.2011, vedl. (ephorte 11/7035) 


 


Sak 89/11 ORIENTERINGSSAKER 


  Saksforelegg av 8.6..2011, vedl. 


 


Sak 90/11  OPPSIGELSE FRA STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS 


  ETTERSENDES. 


 


Sak 91/11  PROTOKOLL FRA SAK BEHANDLET PÅ SIRKULASJON 


   ETTERSENDES 


 


Sak 92/11  EVENTUELT  


 


 


Forfall meldes til Fakultetsadministrasjonen, tlf. 55 58 88 45. E-post: bente.gravdal@mofa.uib.no 


eller Gerd Johannessen, telefon 55 58 20 84, e-post: Gerd.Johannessen@mofa.uib.no 


 
 


 
 


 



mailto:bente.gravdal@mofa.uib.no

mailto:Gerd.Johannessen@mofa.uib.no












































