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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 90/13 


Sak nr.:  2013/10046  Møte: 18.09.2013 


 
 
 
 
Utlysing av fast 50 % stilling som professor/førsteamanuensis ved Klinisk 
institutt 1, med arbeidsstad Fylkessjukehuset i Haugesund 
 
 
Ved Klinisk institutt 1 er det ledig ei 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i 
medisin. Stillinga er ledig i samband med at avtalen med Bjørn Egil Vikse som har 
stillinga i dag, går ut 30.9.2013. Denne avtalen kan ikkje forlengast og stillinga må 
difor lysast ut. 
 
Hovudoppgåva i stillinga er å ta seg av den faglege koordineringa for undervisnings- og 
forskingsverksemnda som, i samråd med Det medisinsk-odontologiske fakultet, går føre seg 
ved Fylkessjukehuset i Haugesund. 
 
Klinisk institutt 1 ber om at stillinga vert lyst ut og stadfestar at det er budsjettmessig 
dekning for stillinga. 
 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei fast 


50 % stilling som professor/førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1, med 
arbeidsstad Fylkessjukehuset i Haugesund. 


2. Det er ein føresetnad for utlysinga at instituttet har budsjettmessig dekning for 
stillinga. 


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


 
 
 
   
   
06.09.2013 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Brev frå K1 datert 5.9.2013 
Utlysingstekst og stillingsomtale 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 


Klinisk institutt 1 
Telefon  
Telefaks  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


Sakshandsamar 
Eldbjørg Sanden Søvik 
+47 55 58 61 42 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


 
Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis (koordinator) 
Ved Klinisk institutt 1 er det ledig ei fast 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i 
medisin, med arbeidsplass Fylkessjukehuset i Haugesund.  
Hovudoppgåva i stillinga er å ta seg av den faglege koordineringa for undervisnings- og 
forskingsverksemnda som, i samråd med Det medisinsk-odontologiske fakultet, går føre seg 
ved Fylkessjukehuset i Haugesund. 
 
Stillinga er ledig i samband med at avtalen med Bjørn Egil Vikse som har stillinga i dag, gjekk 
ut 30.6.2013. Hans tilsetjing kan ikkje forlengast og stillinga må difor lysast ut. 
 
Klinisk institutt 1 stadfestar at det er budsjettmessig dekning for stillinga og ber om at den 
vert lyst ut snarast. 
 
Vedlagt er utlysingstekst og stillingsomtale på norsk. Det er ikkje utarbeidd utlysingstekst på 
engelsk då denne stillinga bør kombinerast med overlegestilling ved sjukehuset. 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Nils Erik Gilhus 
Instituttleiar Eldbjørg Sanden Søvik 
 rekrutteringskonsulent 
 
 
 
 
vedl. 
 


Referanse Dato 


2013/10046-ELSØ 05.09.2013 
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PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MEDISIN VED FYLKESSJUKEHUSET I 
HAUGESUND 


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det ledig ei fast 50 % stilling som 
professor/førsteamanuensis i medisin, med arbeidsplass Fylkessjukehuset i Haugesund. 
Stillinga vert organisatorisk knytt til Klinisk institutt 1. 


Stillinga omfattar arbeid med det desentraliserte studieprogrammet i medisin ved 
Fylkessjukehuset i Haugesund, og bør kombinerast med overlegestilling ved sjukehuset. 
Hovudoppgåva i stillinga er å ta seg av den faglege koordineringa for undervisnings- og 
forskingsverksemnda som, i samråd med Det medisinsk-odontologiske fakultet, går føre seg 
ved Fylkessjukehuset i Haugesund. Koordineringa gjeld særskilt planlegging, samordning og 
samkøyring av det undervisningsopplegget som finn stad ved dei kliniske avdelingane i dei 
periodar studentane ifylgje gjeldande studieplan oppheld seg ved sjukehuset. Samordninga 
skal skje i samråd med dei tilhøyrande institutta og sjukehusleiinga. Det medisinsk-
odontologiske fakultet må og haldast informert. 


For stillinga er det sett av tid til eiga undervisning, fagleg vidareutvikling, prosjektarbeid, 
planlegging og forsking som er relevant for stillinga. 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjing, og ei rettleiing for søkjarar til vitskaplege 
stillingar, kan ein finne lengre nede på sida. 


Nærare opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte professor Nils Erik Gilhus, e-
post: nils.gilhus@k1.uib.no tlf.: 047 55 97 50 74. 


 


Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar 


Søkjar må ha cand.med.-grad som grunnutdanning og relevant ph.d.-grad. Me søkjer ein 
person som er målmedviten og løysingsorientert og har gode leiar- og samarbeidsevner. 


 


Me kan tilby 


Løn etter lønssteg 72-74 for professor (kode 1013) og lønssteg 59 for førsteamanuensis 
(kode 1011/lønsramme 24.3), i lønsregulativet til staten. Vidare opprykk skjer etter 
tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. 
For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  


 


Om rekruttering i statlege stillingar 


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



mailto:nils.gilhus@k1.uib.no





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


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


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


Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 


 


Søknad 


Slik søkjer du stillinga: 


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


Legg ved: 


● CV 


● vitnemål 


● attestar 


● fullstendig publikasjonsliste 


● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar  


● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


● vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for professor 
og maks 10 for førsteamanuensis). Kopier av desse i passande format (pdf) skal følgje med 
søknaden som vedlegg. 


 


Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av ei sakkunnig nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 
undervisninga. Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen for ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante 
vedlegg er sendt inn innan fristen. Søknadar på e-post vil ikkje bli vurderte. 


Ein viser til «Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater». 


 







Stillingsomtale 


PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I MEDISIN VED FYLKESSJUKEHUSET I 
HAUGESUND 


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det ledig ei fast 50 % stilling som 
professor/førsteamanuensis, med arbeidsplass Fylkessjukehuset i Haugesund. 


Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom lov 
måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


Undervisningsspråket er norsk og det er eit krav at den som vert tilsett har god kunnskap i 
norsk skriftleg og munnleg. Tenestestad er Haugesund. 


Den som vart tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjinga.  


Det vil bli lagt vekt på erfaring frå leiing av forskingsprosjekt, publikasjonar, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare bli lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid. 
 
Stillingsinnehavar må og på førespurnad eventuelt delta i instituttet sine styringsorgan, utval 
og anna arbeid. 
 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som vert tilsett og bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 


Det akademiske kollegium understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell 
vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine 
eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av: 


• Prov for gjennomført pedagogisk utdanning. 


• Evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning. 


• Oversyn over undervisningsomfang og nivå. 


• Oversyn over mastergrads- (hovudfags-) og doktorgradsrettleiing og resultat. 


• Mottekne studentprisar. 


• Eigne pedagogiske publikasjonar. 


• Eigne undervisnings-kompendium og undervisningsmateriell. 


• Rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som 
alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 86/13 


Sak nr.:  2013/9257  Møte: 18.09.2013 


 
 
 
 
Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (arbeidsmedisin) 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
 
Bente Elisabeth Moen er tilsett som professor i medisin (arbeidsmedisin) i 100 % 
stilling ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Moen har sagt opp stillinga 
si og har takka ja til stilling som senterleiar/professor ved Senter for internasjonal 
helse med startdato 1.9.2013.  
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber om at stillinga som professor i 
medisin (arbeidsmedisin) vert lyst ut, og at stillinga berre vert lyst ut på norsk og i 
nordiske publiseringskanalar. Dette er grunngjeve med at det blant anna er store 
forskjellar i lovgjeving i Noreg i høve til land utanfor Norden. Dette gjer det vanskeleg 
for utanlandske arbeidsmedisinarar å undervise i arbeidsmedisin i Noreg.  
 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut 


ei fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i medisin 
(arbeidsmedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga 
vert berre lyst ut på norsk og i nordiske publiseringskanalar. 


2. Det er ein føresetnad for utlysinga at instituttet har budsjettmessig dekning for 
stillinga. 


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


 
 
 
   
   
28.08.2013 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Brev frå IGS datert 23.8.2013 
Utlysingstekst på norsk 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin
Telefon
Telefaks


Postadresse


Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse


Armauer Hansens Hus
Bergen


Sakshandsamar
Eldbjørg Sanden Søvik
+47 55 58 61 42
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis i medisin 
(arbeidsmedisin)


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei fast 100 % stilling som 
professor/førsteamanuensis i arbeidsmedisin. Stillinga er ledig i samband med at professor 
Bente E. Moen har takka ja til tilbod om stilling som leiar ved Senter for internasjonal helse.


Instituttet ber om ei norsk og nordisk utlysing av stillinga, og at stillinga ikkje blir lyst ut på 
Euraxess.  Dette av di det vil vere vanskeleg for utanlandske arbeidsmedisinere å undervise i 
arbeidsmedisin i Noreg då det er store forskjellar i lovgjeving blant anna.


Instituttet ber om at stillinga vert lyst ut snarast og legg ved utlysingstekst og stillingsomtale 
på norsk.


Venleg helsing


Rolv Terje Lie


Instituttleiar Eldbjørg Sanden Søvik


seniorkonsulent


Vedl.


Referanse Dato


2013/9257-ELSØ 23.08.2013







Professor/førsteamanuensis i medisin 
(arbeidsmedisin)


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Universitetet i Bergen er det ledig ei fast stilling som professor (100 %) i 
medisin (arbeidsmedisin). Stillinga er knytt til forskingsgruppa i arbeids- og 
miljømedisin. 
Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 
førsteamanuensis.


Stillinga er i utgangspunktet ei 100 % stilling, men dersom det ikkje er søkjarar til 
100 % -stillinga opnast det for å tilsetje to personar kvar i 50 % stilling.


Institutt for global helse og samfunnsmedisin driv forsking og undervisning innafor 
fagområda allmennmedisin, samfunnsmedisin, epidemiologi, helsefag, medisinsk 
statistikk og global helse. Instituttet arbeider for å betre helsa i alle grupper av folket
gjennom å forske på årsaker til helseproblem og på kvalitet i primærhelsetenesta. 


Forskingsgruppa i arbeids- og miljømedisin har som mål å arbeide for sunne 
arbeidsplassar og eit sunt ytre miljø nasjonalt og globalt. Den som vert tilsett skal 
initiere og leia forsking, drive forskingsrettleiing, delta i undervisning av 
medisinstudentar, masterstudentar og ph.d.-studentar, eksamensarbeid, og ta på seg 
administrative oppgåver etter dei til ein kvar tid gjeldande reglar. 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 
plikter og andre tilhøve som vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede 
på denne sida.


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Bente 
Moen 55 58 61 12 (mobil 90025541), bente.moen@igs.uib.no.


Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar 
Søkjar må vere utdanna lege og ha ph.d.-grad i arbeidsmedisin eller relaterte 
fagområde, og erfaring med undervisning på høgare nivå. 


Søkjar må ha arbeidserfaring frå det arbeidsmedisinske fagfeltet ved 
arbeidsmedisinske institusjonar, universitet og/eller bedriftshelseteneste.


Undervisningsspråket er til vanleg norsk og engelsk. Det vert kravd at den som vert 
tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter 
tilsetjing.


Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing.


Det vert lagt vekt på at søkjar er målmedviten, løysingsorientert og har gode 
samarbeidsevner.







Vi kan tilby
Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spennande arbeidsoppgåver i eit fakultet 
med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt. Faglege utfordringar 
med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling. God pensjonsordning 
i Statens pensjonskasse.


Løn etter lønssteg 59-62 for førsteamanuensis (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), og 
lønssteg 72-75 (kode 1013) for professor, i lønsregulativet til staten. Vidare opprykk 
skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens 
pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere 
høgare løn. 


Om rekruttering i statlege stillingar
Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter dei 
studieordningane som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei 
endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og 
aldersgrense.


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som vert tilsett og verte pålagt 
undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 
er knytt til.


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


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


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


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


Søknad


Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:







● CV


● vitnemål


● attestar


● fullstendig publikasjonsliste


● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar


● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysning om kvar dei er offentleggjorde


● vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 
professor og maks 10 for førsteamanuensis)


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


omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til 


søknaden.


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen for ligg føre i 


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


relevante vedlegg er sendt inn innan fristen.  


Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater".







Stillingsomtale 


Professor/førsteamanuensis medisin 
(arbeidsmedisin)


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei 100 % stilling som 
professor/førsteamanuensis i arbeidsmedisin knytt til forskingsgruppa i arbeids- og 
miljømedisin. Det opnast for å tilsetje to personar kvar i 50 % stilling, dersom det ikkje 
er søkjarar til 100 % -stillinga.


Institutt for global helse og samfunnsmedisin dekkjer eit breitt spekter av fagområde 
innan helsefag og medisin. 


Instituttet er organisert i forskingsgrupper med ansvar for forskingsaktiviteten ved 
instituttet og i faggrupper med ansvar for undervisinga. Den/dei som vert tilsett skal 
delta i undervisning av studentar på mastergradsprogramma i helsefag og i 
internasjonal helse samt til medisinutdanninga.


Forsking


Forskingsgruppa har stor fagleg bredde, med kompetanse både innan fagområde 
som kjemisk og fysisk helsefare, samt psykososiale faktorar i arbeidslivet. Det meste
av seksjonen si forsking blir utført ved bruk av epidemiologiske metodar samt 
yrkeshygieniske eksponeringsvurderingar. Forskingsgruppa har prosjekt både 
innanlands og i u-land. Den faglige bredda gjer gruppa sterk, samstundes som det 
krev mykje med omsyn til samarbeidsevner og evne til nettverksbygging.


Det vil bli lagt vekt på at søkjar har erfaring innan prosjektarbeid, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare bli lagt vekt på 
vilje og evne til samarbeid.


Vedkomande skal initiere og leia forsking, drive forskingsrettleiing, delta i 
undervisning av studentar og eksamensarbeid, og ta på seg administrative oppgåver 
etter dei til kvar tid gjeldande reglar. Undervisningsspråket er norsk og engelsk og 
tenestestad er Bergen.


Undervisning
Undervisningsspråket er til vanleg norsk og engelsk. Det er eit krav at den som vert 
tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter 
tilsetjing.


Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller 
dette kravet ved tilsetjinga får tilbod om opplæring, og må dokumentere at
utdanninga er fullført innan to år etter dato for tilsetjinga.


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som vert tilsett og bli pålagt 
undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 







er knytt til. Den tilsette kan bli pålagt å delta i universitetets styringsorgan, komitear 
og anna arbeid.


Søkjar må delta i undervisning av medisinstudentar, samt av mastergradsstudentar 
som tek spesialisering innan yrkeshygiene i instituttet sine mastergradsprogram i 
internasjonal helse og i helsefag. Søkjar må delta i rettleiing av masterstudentar og 
doktorgradsstudentar.


Universitetsstyret understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal bli tillagt reell vekt 


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


eigne pedagogiske kvalifikasjonar.  Dette kan til dømes gjerast ved innsending av: 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 
 oversyn over undervisningsomfang og -nivå 
 oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat 
 mottekne studentprisar 
 eigne pedagogiske publikasjonar 
 eigne undervisningskompendier og undervisningsmateriell 
 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så 


som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø


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


vurdering av tilsetjande mynde inkludert intervju og eventuell prøveførelesning.
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  Styresak IV 
  Møte: 18.9.2013 


 
Orienteringssaker: 
  
a)  Referat fra komitémøte i REK Vest av 16.05.13 og 20.06.13, lenker vedl.  
 
b)  1. Referat fra Utvidet forskningsledelse av 29.04.13, vedl.  
 2. Referat fra møte i utvidet studieledelse av 15.05.13, vedl. 
 
c) Referat fra nasjonalt dekanmøte i medisin av 04.06.2013, vedl.  
 
d)  Oversikt over fakultetsstyre- og instituttrådsmedlemmer, vedl.   
 
e)  Årshjul for fakultetsstyret høst 2013, vedl.  
 
f)   Tilsyn Dyreavdelingen (13/3452-12), vedl.  
 
g)  Kreerte dr.grader pr. 02.09.2013, vedl.   
 
h)  Søren Falchs seniorpris til prof. Rune Nilsen ved IGS, lenke til «På Høyden», vedl.  
 
i)  Budsjett 2013 - Priser utdelt av Det medisinsk-odontologiske fakultet, 4 vedl.  
 
j)  Tildeling initieringsmidler til alumnusvirksomhet ved Institutt for biomedisin av 


28.06.13, vedl.  
 
k)  Budsjett 2013 - Støtte til likestillingstiltak av 02.09.2013, vedl.  
 
l)  Budsjett 2013 - Vikarmidler til hovedtillitsvalgte av 02.09.2013, vedl.  
 
m) NIFU-rapport 24/2013 – Betydelig vekst i FoU innenfor medisin og helsefag, vedl.  
 
n)   Dekanen orienterer  
  
 
11.9.2013 raho     







 
a)  Referat fra komitémøte i REK Vest av 16.05.13 og 20.06.13, lenker vedl. 


her: https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/315842/Møtedokument%20.pdf 
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/315845/Møtedokument%20.pdf 


 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/315842/Møtedokument%20.pdf

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/315845/Møtedokument%20.pdf

















































Sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) for perioden  august 2013 – august 2017 


 
Faste medlemmer 


GRUPPE MOF IBM IKO K1 K2 IGSM 
Leder Nina Langeland Rolf Reed  Anne N Åstrøm Nils Erik Gilhus Per Bakke Rolv Terje Lie 
Gruppe A Inge Fristad Stein O Døskeland Kristin Klock Anders Molven Gunnar Mellgren Astrid Blystad 
 Helga B Salvesen Marion K Gullberg Trond Inge Berge Eyvind Rødahl Henning Lygre Målfrid Råheim 
 Eyvind Rødahl Linda Elin B Stuhr Nils Roar Gjerdet Christina Brudvik Silke Appel Bjarne Robberstad 
  Karl Johan Tronstad Marit Øilo   Bernt Lindtjørn 
   Ingrid Slinde    
Gruppe B Helene Bustad 


Johannessen 
Ida Wiig Sørensen Kathrin Beyer Tone Dolva Dahl Kurt Hanevik Ingvild Fossgard 


Sandøy 
Gruppe C Janne Molnes Sissel Vik Berge Anita H Samuelsen May Britt Kalvenes Marianne Enger Kjell Rune Sæle 
Gruppe D Stian Sunde 


Lyngholm 
(odontologi) 


Umael Khan Kjetil Kuhnle Ragnhild Hanch-
Hansen 


Ingrid Neteland Stian Iversen 
Solumsmoen 


 Eivind Valestrand 
(medisin) 


 Cecilie Bjørkmo Vist Torbjørn Skistad 
Jeppesen 


Tormund Njølstad  


Ekstern Under oppnevning      
 
Forkortelser: 
 
Gruppe A = Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert) 
Gruppe B = Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (velges for en periode på 1 år) 
Gruppe C = Teknisk og administrativt tilsatte 
Gruppe D = Studenter (velges for en periode på 1 år) 
 
MOF = Det medisinsk-odontologiske fakultet 
IBM = Institutt for biomedisin 
IKO = Institutt for klinisk odontologi 
K1 = Klinisk institutt 1 
K2 = Klinisk institutt 2 
IGSM = Institutt for global helse og samfunnsmedisin







Sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) for perioden  august 2013 – august 2017 


 
Varamedlemmer 
GRUPPE MOF IBM IKO K1 K2 IGSM 
Gruppe A Gunnar Mellgren Espen Hartveit Inge Fristad Lars B Engesæter Atle Brun Grethe Tell 
 Trond Riise Clive Bramham Marit Midtbø Anne B Guttormsen Audun Nerland Esperanza Diaz 
 Thorkild Tylleskär Margareth L Veruki Harald Nesse Kathrine Skarstein Bjørn Tore Gjertsen Edvin Schei 
 Linda Elin B Stuhr Arne Tjølsen Tom Paulseth Lars Bø Olav Dahl Tone Bjørge 
 Frits Alan Thorsen Anni Vedeler Mihaela R Cimpan Anders Lund Einar Thorsen Jan Magnus Bjordal 
  Frode Berven Asgeir Bårdsen    
   Torgils Lægreid    
Gruppe B Margrethe 


Raspotnig 
Erlend Hodneland Dagmar F Bunæs Kjersti Power Therese H Røst Mette C Tollånes 


 Simon E N Dankel Ognjen Bojovic Harald Gjengedal Tilo Wolf Eichler Lars Breivik Bård Erik Bogen 
 Kathrin Beyer Karin Wibrand Malin Jonsson  Piotr Mydel  
Gruppe C Erlend Nåmdal Bård Sværi Ragnhild Furuberg Håvard Hoel Aass Siv Johnsen Kirsti A Nordstrand 
 Gry A V Lavik Bianca Nygård Gro Stenerud Marianne Myhren Kate Frøland Randi May Oen 
 Håvard Hoel Aass Ming Ying Unni Lange Hanne L Nakkestad Hilda E Andersen  
Gruppe D Thomas Olsen 


(ernæring) 
 Sebastian Gran 


Jakobsen 
Ida Serine Melhus 
Strindmo 


  


 Anders Refsum 
(medisin) 


 Tone Hokland Agnes Nystad   


   Magnus Holmøy 
Bratteberg 


   


 


 































 
 
h)  Søren Falchs seniorpris til prof. Rune Nilsen ved IGS, lenke til «På Høyden», vedl. 


her: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=53471 
 



http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=53471
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 88/13 


Sak nr.:  2013/6807  Møte: 18.09.2013 


 
 
 
 
Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin 
(pediatrisk epidemiologi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
 
I brev datert 3.9.2013 ber Institutt for global helse og samfunnsmedisin om at det vert 
lyst ut ei fast 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin 
(pediatrisk epidemiologi). 
 
Utlysinga er i samband med at professor Lorentz Irgens har gått av med oppnådd 
alderspensjon. 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin stadfestar at dei har budsjettmessig 
dekning for stillinga. 
 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei fast 


50 % stilling som professor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin (pediatrisk 
epidemiologi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 


2. Det er ein føresetnad for utlysinga at instituttet har budsjettmessig dekning for 
stillinga. 


3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for 
utlysingstekst og stillingsomtale. 


 
 
 
 
   
   
03.09.2013 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Brev frå IGS datert 3.9.2013 
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin
Telefon
Telefaks


Postadresse


Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse


Armauer Hansens Hus
Bergen


Sakshandsamar
Eldbjørg Sanden Søvik
+47 55 58 61 42
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis i 
samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi)


I samband med at professor Lorentz Irgens har gått av med oppnådd alderspensjon, ynskjer
instituttet å lysa ut ei fast 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin 
(pediatrisk epidemiologi).


Instituttet stadfestar at det er budsjettmessig dekning for stillinga.


Me ber om at stillinga vert lyst ut snarast og legg ved utlysingstekst og stillingsomtale på 
norsk og engelsk.


Venleg helsing


Rolv Terje Lie


Instituttleiar Eldbjørg Sanden Søvik


seniorkonsulent


vedl.


Referanse Dato


2013/6807-ELSØ 03.09.2013
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PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I SAMFUNNSMEDISIN 


(PEDIATRISK EPIDEMIOLOGI)


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) er det ledig ei 50 % fast 


stilling som professor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi


og førebyggjande medisin). Det er ønskeleg at den som vert tilsett kombinerer


stillinga med deltidsstilling som overlege/seniorrådgjevar ved Avdeling for 


helseregistre ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) (Sjå eiga utlysing) med 


arbeidsstad i Bergen.


Føremålet med stillinga er å styrke undervisning innan samfunnsmedisin/


epidemiologi med særleg vekt på førebyggjande medisin og forsking med vekt på 


registerbaserte undersøkingar med relevans for pediatriske helsetenester. Vi ynskjer 


også å styrke samarbeidet mellom IGS og Avdeling for helseregistre ved FHI for 


felles fagleg gevinst, og ynskjer difor at same person kan stilling ved både avdelingar.


IGS og Avdeling for helseregistre deler lokalar i Kalfarveien 31 i Bergen.


Institutt for global helse og samfunnsmedisin


Instituttet er organisert i forskingsgrupper som organiserer forskingsaktiviteten ved 


instituttet og i faggrupper som organiserer undervisninga. Det finns for tida tre


forskingsgrupper som i stor grad arbeider med registerbaserte undersøkingar med 


utgangspunkt i Medisinsk fødselsregister og det nye Hjarte- og karregisteret som er 


under oppbygging ved Avdeling for helseregistre.


Den som vert tilsett skal kunne bidra i undervisning i fagområdet 


samfunnsmedisin/epidemiologi og skal ivareta rettleiing av doktorgrads- og 


mastergradsstudentar i den forskingsgruppa vedkomande vert knytt til.


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 


plikter og andre tilhøve som vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede 


på denne sida.


Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar


Søkjar må ha ph.d.-grad eller tilsvarande og spesialistkompetanse i pediatri.


Forskingserfaring i registerbasert pediatrisk epidemiologi vert særskilt vektlagt. Me 


søkjer ein person som er målmedviten og løysingsorientert og har gode leiar- og


samarbeidsevner.


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar Rolv T. 


Lie (tlf. 55 58 85 33, rolv.lie@igs.uib.no).







Me kan tilby


Løn etter lønssteg 59-62 for førsteamanuensis (kode 1011/lønsramme 24.3), og


lønssteg 72-75 (kode 1013) for professor, i lønsregulativet til staten. Vidare opprykk 


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


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


høgare løn. 


Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter dei 


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


endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og 


aldersgrense.


Om rekruttering i statlege stillingar


Undervisningsspråket er norsk og det er eit krav at den som vert tilsett har god 


kunnskap i norsk skriftleg og munnleg. Tenestestad er Bergen. Pedagogisk 


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


dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing.


Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vil 


reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte 


følgde. 


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i 


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


kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med 


innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 


Opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda 


om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 


søkjaren varslast om dette.


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


stillingane.


Søkjar må nemne dei vitskaplege arbeida eller delar av arbeida som det skal verte 


lagt særleg vekt på ved vurderinga. Desse bør ikkje vere fleire enn 15 for professor 


og 10 for førsteamanuensis. Kopier av desse i passande format (pdf) skal følgje med 


søknaden som vedlegg. Søknaden må innehalde oversyn over vedlegg som også 


dokumenterer søkjaren sine pedagogiske kvalifikasjonar. 







Søknad


Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:


● CV


● vitnemål


● attestar


● fullstendig publikasjonsliste


● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar


● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysning om kvar dei er offentleggjorde


● vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 
professor og maks 10 for førsteamanuensis)


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


vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 


undervisninga. Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 


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


relevante vedlegg er sendt inn innan fristen. 


Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater".







Stillingsomtale


PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I SAMFUNNSMEDISIN 


(PEDIATRISK EPIDEMIOLOGI)


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) er det ledig ei 50 % stilling 


som professor/førsteamanuensis i samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi og 


førebyggjande medisin). Det er ønskeleg at den som vert tilsett kombinerer stillinga 


med deltidsstilling som overlege/seniorrådgjevar ved Avdeling for helseregistre ved 


Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) (Sjå eiga utlysing) med arbeidsstad i Bergen.


Føremålet med stillinga er å styrke undervisning innan samfunnsmedisin/ 


epidemiologi med særleg vekt på førebyggjande medisin og forsking med vekt på 


registerbaserte undersøkingar med relevans for pediatriske helsetenester. Vi ynskjer 


å styrke samarbeidet mellom IGS og Avdeling for helseregistre ved FHI for felles 


faglig gevinst, og ynskjer difor at same person kan har stilling ved både avdelingane. 


IGS og Avdeling for helseregistre deler lokalar i Kalfarveien 31 i Bergen.


Institutt for global helse og samfunnsmedisin


Instituttet er organisert i forskingsgrupper som organiserer forskingsaktiviteten ved 


instituttet og i faggrupper som organiserer undervisninga. Det fins for tida tre


forskingsgrupper som i stor grad arbeider med registerbaserte undersøkingar med 


utgangspunkt i Medisinsk fødselsregister og det nye Hjerte- og karregisteret som er 


under oppbygging ved Avdeling for helseregistre.


Den som vert tilsett skal kunne bidra i undervisning i fagområdet 


samfunnsmedisin/epidemiologi og skal ivareta rettleiing av doktorgrads- og 


mastergradsstudentar i den forskingsgruppa vedkomande vert knytt til.


Undervisningsspråket er norsk og tenestestad er Bergen. 


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


dette kravet ved tilsetjing får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga 


er fullført innan eit år etter dato for tilsetjinga. 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale 


arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som vert tilsett og bli pålagt 


undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 


er knytt til.


Det akademiske kollegium understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas 


reell vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må 


dokumentere sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved 


innsending av:







 Prov for gjennomført pedagogisk utdanning.


 Evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning.


 Oversyn over undervisningsomfang og nivå.


 Oversyn over mastergrads- (hovudfags-) og doktorgradsrettleiing og resultat.


 Mottekne studentprisar.


 Eigne pedagogiske publikasjonar.


 Eigne undervisningskompendier og undervisningsmateriell.


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


som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø.







PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN PUBLIC HEALTH


(PEDIATRC EPIDEMIOLOGY)


At The Department of Global Public Health and Primary Care (GPHPC) a 50 % 


position as Professor / Associate Professor is vacant in the area of public health 


(pediatric epidemiology and preventive medicine). It is desirable that the successful 


candidate combines the position with a part-time job as a consultant/senior adviser at 


the Department of Health Registries at the Norwegian Institute of Public Health 


(NIPH) (see separate announcement) with workplace in Bergen.


The purpose of the position is to strengthen education within public health / 


epidemiology with emphasis on preventive medicine and research with emphasis on 


registry-based research of relevance to pediatric health services. We would also like 


to strengthen cooperation between the GPHPC and the Department of Health 


Registries for joint academic gains, and would therefore want the same person to be 


employed at both departments. IGS and the Department of Health registries share 


premises in Kalfarveien 31 in Bergen.


Department of Global Public Health and Primary Care


The department is organized in research groups that organize research activities and 


in branches that organize the teaching. There are currently three research groups 


that mainly work with registry-based research using the Medical Birth Registry and 


the new National Cardiovascular Disease Registry which is being developed at the 


Department of Health Registries.


The successful candidate will contribute to teaching in the field of Public Health / 


Epidemiology and participate in supervision of doctoral and masters students in the 


research group in which he/she belongs.


A statement with details of expectations, responsibilities and duties can be found 


further down on this page.


Qualifications and personal characteristics


Candidates must have a PhD degree or an equivalent degree and specialist training


in pediatrics. Research experience in registry-based pediatric epidemiology will be 


given special weight in the evaluation of applicants. We seek a person who is


ambitious and solution oriented and has excellent leadership and teamwork skills.


Additional information about the position can be obtained from the Head of 


Department Rolv T. Lie (tf. 55 58 85 33, rolv.lie@igs.uib.no).







We can offer


Salary will be according to level 59-62 (code 1011/LR 24.3) for associate professor 


and level 72-75 (code 1013) for a professor position, on the government salary scale.


Further pay promotion follows ordinary meriting regulations. 


There will be deducted a 2% pension saving to the state pension fund. Particularly 


highly qualified applicants may be considered for a higher salary. 


The successful candidate is required to take part in the teaching and examination 


programs in force at any time and without additional remuneration and to abide by 


the regulations of curriculum, pension and retirement age.


Recruitment in government positions


The language of teaching is Norwegian and it is a requirement that the successful 


candidate has good knowledge of written and spoken Norwegian. Place of service is 


Bergen. Basic pedagogical training is a requirement for the position. The successful 


candidate will be offered training if this requirement has not been met before 


appointment.


If the evaluation committee finds that several applicants have approximately 


equivalent qualifications, the rules of gender balance for Academic Positions will be 


applied.


State employed shall as far as possible reflect the diversity of the population. It is 


therefore an objective to achieve a balanced age and sex composition and to recruit 


persons with immigrant backgrounds. Persons with immigrant background are invited


to apply for the position.


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


scientific positions. Information about the applicants may be made public even 


though the applicant has requested not to be recorded in the list of applicants. If the 


request is not accepted, the applicant will be notified accordingly.


The successful applicant must comply with the guidelines that regulate the position at 


any time.


Applicants must list the scholarly works or pieces of works that the applicant think 


should be given special emphasis in the evaluation. These should not be more than 


15 papers/contributions for professor and 10 for associate professor. Copies of these 


should be uploaded with the application in an appropriate format (pdf). The 


application must contain a list of attachments that also document the applicant's 


teaching qualifications.







Application


To apply for the position:


Send your application and CV containing a full overview of previous education and 


previous work-experience and attachments electronically via the link "Apply for the


position" on this page.


Include:


● CV


● Documentation of education (diploma)


● Testimonials


● Complete list of publications


● List of attachments that document your educational qualifications


● a list of scientific work you think should be considered in the evaluation, and 


information about where they have been published


● Copies (pdf) of the scientific work that should be considered in the evaluation of 


(max 15 for professor and max 10 for associate professor)


Appointment will be based on the assessment of an expert committee and an 


independent assessment by the department including interview and possible testing 


of skills in teaching. The applications will be sent electronically to the expert 


committee.


Applications are evaluated on the basis of the information that has been uploaded 


with the application when the deadline expires. It is the applicant's responsibility to 


ensure that all relevant attachments are submitted by the deadline.


One refers to the procedure for appointments “Midlertidige regler om 


framgangsmåten ved tilsetting i professorater".







Job description


PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR IN PUBLIC HEALTH 


(PEDIATRC EPIDEMIOLOGY)


At The Department of Global Public Health and Primary Care (GPHPC) a 50 % 


position as Professor / Associate Professor is vacant in the area of public health 


(pediatric epidemiology and preventive medicine). It is desirable that the successful


candidate combines the position with a part-time job as a consultant/senior adviser at 


the Department of Health Registries at the Norwegian Institute of Public Health 


(NIPH) (see separate announcement) with workplace in Bergen.


The purpose of the position is to strengthen education within public health / 


epidemiology with emphasis on preventive medicine and research with emphasis on 


registry-based research of relevance to pediatric health services. We would also like 


to strengthen cooperation between the GPHPC and the Department of Health 


Registries for joint academic gains, and would therefore want the same person to be 


employed at both departments. IGS and the Department of Health registries share 


premises in Kalfarveien 31 in Bergen.


Department of Global Public Health and Primary Care


The department is organized in research groups that organize research activities and 


in branches that organize the teaching. There are currently three research groups 


that mainly work with registry-based research using the Medical Birth Registry and 


the new National Cardiovascular Disease Registry which is being developed at the 


Department of Health Registries.


The successful candidate will contribute to teaching in the field of Public Health / 


Epidemiology and participate in supervision of doctoral and masters students in the 


research group in which he/she belongs.


The teaching language is Norwegian and working place is in Bergen.


The University Board emphasizes that teaching qualifications will be given real 


weight in appointments. Applicants must document their own teaching qualifications. 


This can be done by submitting:


• Documentation of completed educational training.


• Evaluation reports of the applicant's teaching.


• Overview of supervision of Master's degree and PhD candidates.


• Student awards received.


• Educational publications.







• Teaching compendia and material.


• Reports showing participation in projects related to the development of teaching, 


such as alternative forms of teaching, tutoring or teaching environment.
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 75/13 


Sak nr.:  2008/13570  Møte: 18.9.2013 


 
 
 
 
Oppnevning av medlemmer til Tilsettingsrådet ved MOF for perioden  
2013 – 2017 
  
 


Bakgrunn 
Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for vitenskapelige stillinger ved fakultetet. For 
å få mer effektiv saksflyt i noen av disse stillingene er det opprettet et tilsettingsråd 
ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
 
Universitetsstyret ga tilslutning til å opprette et Tilsettingsråd for å behandle saker om 
stipendiater, postdoktorer, eksternt finansierte forskerstillinger (U-sak 09-19). 
Tilsettingsrådet vedtar utlysningstekster, stillingsomtaler og gjør tilsettingsvedtak. 
Fakultetsstyret er fremdeles tilsettingsmyndighet for instituttledere og faste 
vitenskapelige stillinger (førsteamanuensis- og professorstillinger).  
 
Sammensetningen av Tilsettingsrådet jfr. U-sak 09-19: 


Dekan 
En midlertidig vitenskapelig tilsatt 
To faste vitenskapelige tilsatte 
En student 


 
Tilsettingsrådet er senere utvidet til også å foreta utlysning, tilsetting og forlengelse 
av bistillinger (20 %, II’er stillinger) i Fakultetsstyresak 137/09. 
 
I forbindelse med konstituering av nytt fakultetsstyret for perioden 2013-2017 må det 
oppnevnes nye representanter til Tilsettingsrådet. I fakultetsstyrets vedtak (punkt 2) i 
sak 108/08 presiseres det at fakultetsstyret selv ønsker å oppnevne representant for 
gruppe A til Tilsettingsrådet av og blant fakultetsstyrets medlemmer 
 
I fakultetsstyresak 44/09 ble følgende forhold rundt oppnevningen av medlemmer til 
tilsettingsrådet vedtatt.  
 


- En representant for fast vitenskapelige tilsatte oppnevnes av fakultetsstyret i møte 
11. mars 2009  


- Den andre representanten for fast vitenskapelige tilsatte oppnevnes etter forslag 
fra fagforeningene ved UiB  


- Representanten for studentene oppnevnes etter forslag fra MOSU  
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- Det oppnevnes personlige vara for representantene  
 
Fagforeningene ved UiB har oppnevnt professor Jarle Rørvik som representant i 
Tilsettingsrådet og professor Audun H. Nerland som vara.  
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret oppnevner en representant og en vararepresentant fra 


fakultetsstyrets gruppe A, for perioden 2013-2017  
2. Fakultetsstyret oppnevner en representant og en vararepresentant fra 


fakultetsstyrets gruppe B. 
3. Fakultetsstyret ber om at studentrepresentant oppnevnes etter forslag fra MOSU 


 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
11.09.2013 /GEJ/KOH  
 
 
Vedlegg:  
Fakultetsstyresak 108/08, 17.9.2008 
Utdrag fra protokoll fra fakultetsstyremøte 17.9.2008 
Vedtak fra Universitetsstyret sak 09-19, datert 24.2.2009 
Fakultetsstyresak 44/09, Oppnevning av Tilsettingsråd 
Fakultetsstyresak 137/09, Utvidelse av fullmaktene til Tilsettingsrådet 
Fakultetsstyresak 203/09, Justering av retningslinjene for Tilsettingsrådet 
Regler for Fakultetsorganene, Regelsamlingen 1.3.2  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


   


 


 


Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 2011-2013 – status pr. 
september 2013 


 


 


I fakultetsstyremøte 15.06.11 (sak 68/11) la fakultetsledelsen frem to-årige handlingsplaner 
med tiltak som viste hvordan man skulle nå målene i fakultetets strategiplan for perioden. 
Hensikten med handlingsplanene var dels å strukturere arbeidet med å oppnå de strategiske 
målene, dels å fremme synlighet i organisasjonen for ledelsens arbeid og for lettere å kunne 
måle framdrift på arbeidet.  


I fakultetsstyret 12.09.12 ble det lagt frem en orientering om status pr september 2012. I det 
følgende kommenteres status for Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 2011 
– 2013 ved oppstart av høstsemesteret 2013. 


 
 


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


- Høy etisk standard:  
o Etikk skal være sentralt i vår forskerutdanning, veilederutdanning og skolering av 


forskningsledere 


Etikk er et sentralt tema i grunnkurset for forskerutdanningskandidatene, program for yngre 
forskningsledere og seminar for veiledere. Redelighetsutvalg er etablert og skal holde seminarer 
om etiske problemstillinger årlig.  


 
- Helseforskningsloven:  


o Etablere oppdaterte interne rutiner (bl.a. rundt datasikkerhet) så snart som 
arbeidsgruppen nedsatt av UHR har konkludert og UiB har sluttet seg til 
konklusjonene. Harmonisere de nye rutinene med eksisterende samarbeidsrutiner for 
klinisk forskning med Helse Bergen 
 


Interne rutiner ble etablert i 2012, og oppdatert i 2013. Nettsidene for Etikk i forskning ble oppdatert 
i juni 2013. UiB og Helseforetaket har samarbeidet om rutiner for fellesprosjekter, og fakultetet har 
våren 2012 svart på høring etter at arbeidsgruppen på UiB la fram sin rapport. Fakultetet avventer 
fortsatt rapport fra UiB sentralt når det gjelder etablering av forskningsserver. Det er etablert et 
prosjekt som skal jobbe med oppfølging av Helseforskningsloven, ledet av prodekan for forskning. 
Prosjektgruppen har frist i mai 2014.  







 


- Redelighetsutvalget: 
o Utarbeide årsrapporter 
o Arrangere årlig fakultetsseminar om forskningsetiske spørsmål (aktuelle 


samarbeidspartnere er det sentrale redelighetsutvalget, REK og interne fagmiljøer) 
PhD-stipendiater. 
 


Den første årsrapporten for redelighetsutvalget ble levert for 2011. Rapporten fra 2012 er 
forsinket, men har fått frist 1. oktober 2013. Fakultetsseminar om forskningsetiske spørsmål ble 
arrangert første gang 8. desember 2011. På grunn av omorganiseringen, ble seminaret ikke holdt 
høsten 2012. Seminaret i 2013 er planlagt til 12. desember.  


- 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) 


 
Oppstartsmidler må etableres i løpet av 2013 som fakultetsordning etter at Meltzer har lagt om 
sine ordninger. Utenlandsstipend for fast ansatte må også legges om, og koordineres med 
Meltzer, slik at det kan fungere som en toppfinansiering. 


- Følge opp resultatene av forskningsrådets pågående fagevaluering av biologi, medisin og 
helsefag og iverksette tiltak for å styrke forskning 
 


Oppfølging ble igangsatt umiddelbart etter at fagevalueringen var ferdig. Fakultetet har deltatt på 
nasjonale oppfølgingsmøter, og hatt møter både med instituttene og med UiB sentralt. Dekanen og 
fakultetsledelsen jobber med å påvirke de store, nasjonale prosessene, blant annet i samarbeid med 
de andre medisinske fakultetene, og prodekan for forskning er medlem i et nasjonalt 
oppfølgingsutvalg. Den interne oppfølgingen innebærer blant annet tiltak for å fremme rekruttering 
og satsing på yngre forskere, premiering av kvalitet med avsetning til miljøer som fikk excellent i 
evalueringen, satsing på kjernefasiliteter, og reduksjon i lønnsandel på enhetene for å frigjøre midler 
til drift.  
 


- Videreutvikle felles avansert state-of-the-art infrastruktur og kjernefasiliteter  
 


I tillegg til de 6 kjernefasilitetene som ble opprettet i 2012, er det i 2013 opprettet ny kjernefasilitet 
for biostatistikk. Alle har fått sin organisatoriske plassering på et institutt. Tre INFRASTRUKTUR-
søknader er sendt fra fakultetet høsten 2012. En av disse er allerede på det Nasjonale veikartet for 
infrastruktur og det er håp om at dette prosjektet kan få finansiering fra NFR.  


- Rekruttere og videreutvikle fremragende forskere 
- Øke antall postdoktorstillinger med 25 %  


 
Det er avsatt midler til brofinansiering, og en person er ansatt på slike midler i 2013. Antallet 







postdoktorstillinger er økt til 34 fra 2013. Fakultetet fortsetter satsningen på programmet Yngre 
Forskningsledere og annen lederutvikling, med YFL 4 i 2014. 


 


- Følge opp vurderingen av fakultetets organisasjon, og særlig vurdere hvordan vår  
organisering skal fremme god forskning – sentrale tema:  


o Instituttstruktur 
o forskningsgruppedannelse og – ledelse 
o samhandling mellom instituttledelse og fakultetsledelse  
o forskningsutvalgets sammensetning, mandat og rolle 
o resultatene av forskningsrådets fagevaluering av biologi, medisin og helsefag 
o fakultetssammenslåingen mellom medisin og odontologi i 2008 


 
Prosjektet Fremtidens Fakultet er implementert og ivaretar i stor grad disse punktene. Lederrollene 
på fakultet og institutt er definert, og utvidet forskningsledelse har erstattet Forskningsutvalget.  


 


- Høy internasjonal kvalitet 
o Premiere kvalitet gjennom tydelige prioriteringer for ressursfordeling og synliggjøring 


av fremragende forskningsresultater (se under). 
o Øke vår deltagelse i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid (bl.a. gjennom 


NFR, EU, ERC, ESFRI, EMBO og NIH) og stimulere til utenlandsopphold for fast 
vitenskapelig ansatte, postdoktorer (bl.a. gjennom årlige avsetninger) 


 
 
Beløpet for forskningsprisene er oppjustert for å vise anerkjennelse til vinnerne. Kvalitet er også 
premiert blant annet gjennom tildeling til «excellente» forskningsgrupper i NFR-evaluering – 5 mill. 
kr. i 2012-2013. Det er ansatt en ny forskningsrådgiver, som utvider kapasiteten for søknadsstøtte. 
Ordning med støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer videreføres, ordningen for 
fast ansatte legges noe om, se over. 
 
 
2.  Vi skal premiere kvalitet i forskning 
 


- Åpne utlysninger med tildelinger etter kvalitetsvurdering skal være et hovedvirkemiddel for 
ressursfordeling  


o Bruke prekvalifiseringsrunder og eksterne vurderingskomiteer (for eksempel knyttet 
til utlysninger i randsonen)  


o Bruke åpne stipendiatutlysninger   
o Bruke åpne postdoktorutlysninger  


 
- Allokere og fordele forskningsressurser ut fra strategiske vurderinger og forpliktelser: 


o Kartlegge og vurdere av tidligere bindinger og strategiske satsinger knyttet til 
stipendiater og postdoktorstillinger ved bruk av Forskningsutvalget 


o Bestemme hvor stor andel av forskningsressursene som skal øremerkes til strategiske 
satsinger i etterkant av Forskningsrådets evaluering 


o Oppdatere forutsigbar oversikt over øremerkinger av ressurser til: 
 forskningssatsinger (tematiske eller organisatoriske (sentra, SFF, og lignende) 







 forskerlinjen 
 forskerskoler 
 egenandeler ved eksternt finansierte prosjekter inkludert 


infrastruktursatsinger, randsoneaktiviteter, nasjonale satsinger, og lignende. 
 


Prekvalifiseringsrunder brukes systematisk, med ekstern eller intern vurdering. Andelen øremerkede 
stipendiat- og postdoktorstillinger er gått ned som følge av vedtak i FU høsten 2011.  


Midler avsettes til egenandeler i forbindelse med store søknader (EU/SFF og lignende), i tråd med 
strategisk mål om å satse på kvalitet, men disse øremerkingene/egenandelene er tidsbegrensede, og 
gjelder kun en tildeling. 


Forskerskolene er gjennomgått og fakultetet fikk i Fakultetsstyremøtet i juni 2013 oppnevnt eller 
gjenoppnevnt 5 forskerskoler. For mer informasjon vises det til handlingsplen for forskerutdanning.  


Fra 2013 er det gitt premiering av EU-prosjekt med tilskudd til koordinatorer og partnere (10 og 5 %). 


- Synliggjøring: 
o oppdatere våre nettsider for forskning (nyheter, roterende presentasjoner av 


forskningsgrupper/-prosjekter, og lignende)   
o ansette forskningsformidler med journalistkompetanse  
o systematisk promotere av våre forskningsresultater i tradisjonelle og nye medier 


(aviser, TV, Twitter, og lignende)  
 
Kommunikasjonsrådgiver ansatt høst 2011, og ny webredaktør/styresekretær startet i august 2013. 
Kommunikasjonsrådgiver og webredaktørene jobber kontinuerlig med profilering av 
forskningsaktiviteten og fakultetet både på egne nettsider og i media.   


- Forskningspriser: Øke størrelsen på våre forskningspriser (beste publikasjon, beste 
forskningsgruppe, beste forskningsformidler), samt instituere pris for beste PhD-arbeid 


Gjennomført.  


- Instituere fakultetets forskningsdag 


Første dag arrangert 29. mai 2013 som Fakultetets dag. Forskningsprisene blir fra 2013 delt ut på 
denne dagen, blant annet for økt synlighet og anerkjennelse av vinnerne. Neste Fakultetsdag er 
planlagt til 12. juni 2014.  
 
 
 
3. Viktige langsiktige satsingsområder er translasjonsforskning og utvikling av 
metodologiske kjernefasiliteter 
 


- Translasjonsforskning 


o Stimulere til faglig samhandling mellom ulike miljøer ved fakultetet  
o Utnytte lokale, regionale og nasjonale fortrinn (for eksempel knyttet til registre og 


biobanker) 
 


- Metodologiske kjernefasiliteter 







o Sikre videreføring av FUGE plattformene MIC, PROBE og microarrayplattformen/ 
NMC i samarbeid med involverte institutter, og i dialog med UiB sentralt 


o Videreutvikle Dyreavdelingen som en felles infrastruktur forankret på ett institutt 
o Etablere nye kjernefasiliteter for metabolomikk og flow cytometri 
o 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. 


o Benytte utstyrsbevilgningen knyttet til Nytt Odontologibygg til å styrke odontologisk 
forskning og forskningssamarbeid 


o Samordning med initiativ innenfor Forskningsrådets infrastrukturprogram  
o Aktivt delta i ESFRI-initiativene (EuroBioImaging, Infrafrontier, EATRIS, ELEXIR, ECRIN 


og evt. andre) 
 


Kontinuerlig arbeid. Etter utredning og dialog med UiB fikk fakultetet et tilskudd på 4 mill kr for 2013 
til drift. Det arbeides med videre finansiering som ledd i budsjettprosess 2014. Det er vedtatt og 
opprettet 7 kjernefasiliteter, den siste ble etablert i 2013 og er Kjernefasiliteten for biostatistikk og 
dataanalyse, ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. De har fått egne nettsider, alle har 
fått sin organisatoriske plassering på et institutt, og de har fått felles mal for driftsmodell. 
Dyreavdelingen er forankret på Klinisk institutt 1.  


Tildeling av to SFF som koordineres ved UiB (CCBIO og CISMAC) og deltakelse i en SFF som 
koordineres ved UiO (NORMENT) viser at det er lagt vekt på å stimulere til høy kvalitet, støtte og 
utvikle sterke forskningsgrupper, samt bidra til god søknadsstøtte og økte egenandeler i 
søknadsprosesser som fremmer forskningssamarbeid og internasjonalisering. I 2013 arbeider 
fakultetet med å få fram SFI-søknader (Senter for forskningsdrevet innovasjon). I tillegg er det sendt 
søknader for prosjekter som kommer inn under EUs infrastrukturprogram , bl.a. til EATRIS og 
EuroBioImaging, samt søknader til Bergen forskningsstiftelse om rekruttering av yngre fremragende 
forskere. 


 


 
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, legge til rette for internt samarbeid   


 
Følges opp i instituttledermøter, samt dialogmøter med Helse Bergen og HiB. Kontinuerlig arbeid 
som også er del av Framtidens fakultet. 
 
 


- SFF-prosess 2011-2012  
 







God søknadsstøtte og gode interne prosesser (avklarte egenandeler og organisatoriske 
konsekvenser) bidro til at begge de to søknadene som var sendt inn til runde 2 (Centre for Cancer 
Biomarkers (professor Lars A. Akslen, Gades institutt), og Centre for Intervention Science in 
International Maternal and Child Health, (professor Halvor Sommerfelt, Senter for internasjonal 
helse)), fikk SFF-status. Fakultetet har også andel i en SFFen NORMENT som koordineres fra UiO 
(professor Vidar Steen, Klinisk institutt 2). 
 
5. Vi skal premiere innovasjon og utvikle allianser med næringsliv og andre som kan 
bidra til kommersialisering av fakultetets forskning.  
5.1 Vi skal arbeide for at det i planperioden etableres et Senter for fremragende 
innovasjon (SFI) ved fakultetet. 
 
 


- Kartlegge og stimulere innovasjon og kommersialisering 
  


Kontinuerlig arbeid, men blant annet har samarbeidet med BTO hatt fokus i perioden, også på den 
nye GCP-kurset for ph.d.-kandidater som settes i gang høsten 2013. Fakultetet har også tre nærings-
ph.d.-kandidater. Det jobbes også med å få frem SFI-søknader høsten 2013, og to- tre miljøer ved 
fakultetet har signalisert interesse, selv om det ikke er sikkert at alle disse vil forankre søknaden ved 
fakultetet. Søknadsprosessen er i gang, det har vært et felles informasjonsmøte med NFR og Helse 
Bergen. Skissefrist til NFR er 2. oktober. Forskningsadministrativ avdeling og våre egne 
forskningsrådgivere jobber med å sikre god søknadsstøtte. Det er fokus på tidlig avklaring av 
egenandeler og budsjetter, samt juridisk støtte til å avklare problemstillinger rundt eierskap og 
rettigheter.  


 


6. Vi skal i planperioden utvikle effektive mekanismer for rekruttering og 
videreutvikling av fremragende forskere, veiledere og forskningsledere  
 


- Langsiktig rekrutteringsplanlegging - samarbeid mellom institutter og fakultet (både intern 
og ekstern rekruttering) 


o Øke det økonomiske handlingsrommet på instituttene 
o Øke lederbevissthet og systematikk i rekrutteringsprosesser 
o Sentral avsetning MOF til spesielle rekrutteringssaker 
o Effektivt utnytte randsonemidler til rekruttering (BFS, Jebsen-sentra, og lignende) 
o samkjøre rekrutteringsprosesser med helseforetakene, andre fakulteter ved UiB, DOT, 


høyskoler og kommuner. 
o Strategisk støtte til særs lovende forskere i etableringsfasen 
o Arbeide for flere kvinner i professorstillinger 
o Effektivt bruke randsonemidler til å i vareta/rekruttere forskere i post-postdoktor 


perioden 
o Øke antallet postdoktorstillinger med 25% 


 
Avsetning til brofinansiering i budsjettet for å muliggjøre rekruttering før avgang, dette har litt tatt i 
bruk, og en som er tilsatt på slike midler fikk i 2013 Jahre-prisen for yngre forskere. Bevisst bruk av 
randsonemidler (BFS, BMFS) er igangsatt ved instituttene. I 2013 har fakultetet fått tre prosjekter på 
BMFS-midler, og to er i finalerunden på BFS. Program for yngre forskningsledere blir videreført med 







ny oppstart i 2014. Det har hittil vært flertall av kvinnelige deltakere. Antall postdoktorstillinger er 
økt fra 17 til 30.  


- Langsiktig videreutvikling av fremragende forskere, veiledere og forskningsledere - samarbeid 
mellom institutter og fakultet 


o utvide ordningen med årlige avsetninger til utenlandsopphold for fast vitenskapelig 
ansatte, postdoktorer, PhD-stipendiater for å oppnå mer internasjonal 
forskerutveksling 


o For å videreutvikle våre veiledere – arrangere veilederkurs og utrede hensiktmessige 
ordninger for obligatorisk veilederutdanning 


o Evaluere og videreføre programmet Yngre forskningsledere (YFL) 
 


Økt avsetning til utenlandsopphold gjøres permanent, men koordineres med Meltzer, og vil bli en 
ordning med toppfinansiering for fast ansatte (se over). Veilederseminar opprettet, og det er planer 
om et nettbasert kurs etter modell fra Karolinska Institutet (se handlingsplan for forskerutdanning). 
Det er også planer om en veilederpris.  
 
 
7. Vi skal i planperioden utvikle effektive mekanismer for å sikre bredde i vår forskning 
 


- Styrke Småforsk-ordningen ved å øke fakultetets bidrag betydelig  
- Bruke resultatene fra Forskningsrådets fagevaluering av biologi, medisin og helsefag til å 


iverksette 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: 
o vi skal arbeide for tematisk/klinisk bredde på samarbeidsorganets satsinger 
o vi skal være premissleverandør for nye strategiske satsinger  
o vi skal følge opp premissene fra Samhandlingsreformen og sikre at 


samhandlingsforskning styrkes og involverer fakultetets fagmiljøer 
 
Småforsk-ordningen styrket med avsetning i budsjettet, og justert i 2013. Resultatene fra NFR-
evalueringen brukes aktivt både internt og i dialog med samarbeidspartnere, og gode miljøer 
premieres for å stimulere til videre utvikling.  
 
 
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 


o Gjennomgå dagens ordninger, lage gode gjennomgående systemer, avklare 
ansvarsforhold (UiB, MOF, institutt, forskningsgruppe) og spre kunnskap til forskerne 


o Styrking av faglige administrative tjenester; søknadsstøtte og oppfølgingsstøtte 
(rapportering og økonomi) – styrke målrettet støtte gjennom fakultetets BOA-
nettverk  


o Videreutvikle forutsigbare interne premieringssystemer for tilslag i EU, ERC, NFR (SFF, 
SFI, infrastrukturprogrammer, andre), BFS, BMFS, Jebsen-sentra, etc.  


 







BOA-brosjyre er laget, og BOA-nettverk er etablert. Fakultetet bidrar med 50 % til en 
forskningsrådgiver på Forskningsadministrativ avdeling, som hjelper forskerne med søknadsstøtte og 
prosjektoversikt, og en ny rådgiver ble ansatt våren 2013. Eksternfinansiering en viktig del av 
arbeidet med Fremtidens fakultet. Det er etablert premiering av EU-prosjekt, tilskudd til 
oppfølgingsmøte for å skape varige nettverk etter prosjektslutt startet 2011, og et tilskudd til 
koordinatorer og partnere etablert fra 2013 (hhv. 10 og 5 %). Fakultetet bidrar også med 
egenandeler i denne typen prosjekt, og er tungt inne i budsjettprosessen tidlig i søknadsfasen på 
store søknader.  


9. Vi skal i planperioden utvikle effektive mekanismer for systematisk evaluering av vår 
forskning 
 


- Delta i og bruke forskningsevalueringer: 
o Aktivt delta i nasjonale evalueringer i regi av Forskningsrådet 
o Motivere til og gjennomføre forpliktende interne prosesser 
o Bruke resultatene strategisk i planlegging og videre styrking av vår forskning 


gjennom egen oppfølgingsprosess som involverer både fakultet og institutter 
 
Strategisk oppfølgingsprosess for NFR-evalueringen fra 2011. Både intern premiering av de som er 
gode, og bruk av evalueringen for å se muligheter hos de som trenger litt mer tid og støtte for å bli 
heve nivået.  
 


 
-  Iverksette interne evalueringer til å vurdere faglige og strategiske satsinger 


o Intern gjennomgang av strategisk bruk av stipendiat- og postdocstillinger  
o Intern vurdering av bruk og nytte av instituttvise forskningsutvalg og ”scientific 


advisory boards”  
o Benytte eksterne til å evaluere i søknadsprosesser der dette er naturlig (f.eks. 


prekvalifikasjonsrunder, utlysninger av randsonemidler der fakultetet er involvert) 
 


Intern gjennomgang av strategisk bruk av stipendiat- og postdocstillinger gjort i Forskningsutvalget 
høsten 2011. Gjennomgangen har ligget til grunn for utlysninger siden, og andelen åpne stillinger er 
økt. Forsøk med «scientific advisory boards» igangsatt ved IBM I 2011, dette skal opp i 
instituttledermøte høsten 2013. Ekstern evaluering benyttes, blant annet i forbindelse med midler til 
ernæringsforskning, og for midler fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.  
 
Noen nøkkeltall for forskningsaktivitet med relasjon til måloppnåelse for 2011 og 2012 (på 
fakultetsnivå): 
 
 2011 2012 
Antall publikasjoner 1076 (hvorav 247 på nivå 2) 1112 (hvorav 281 på nivå 2) 
Antall publikasjonspoeng 383,0 412,7 
Antall doktorgrader 87 103 
Samlet BOA-aktivitet (kr) kr 166 957 000 kr 241 981 000 
Tilslag på søknader (antall) 


- SFF 
- Jebsen-sentre 


 
- 
1 


 
2 
0 
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1. Sammendrag 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) leverer forskningsresultater og utdanner 
kandidater av høy kvalitet innen sitt faglige nedslagsfelt. Fakultetets virksomhetsområder er 
sammensatte og komplekse, og det samarbeides tett med ulike helseinstitusjoner, som Helse 
Vest og Helse Bergen, Bergen kommune og Den offentlige tannhelsetjenesten. 


Fakultetets visjon er «ny kunnskap for bedre helse». En høy etisk standard settes først i vårt 
verdigrunnlag og integritet, nysgjerrighet, åpenhet og entusiasme er våre kjerneverdier. I 2013 
har fakultetet fått en ny organisasjonsstruktur med færre institutt og en ny administrativ 
organisering som legger grunnlaget for økt kvalitet og mer forskning, undervisning og 
formidling.  
 
Budsjett og årsplan for 2014 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs 
og fakultetets handlingsplaner og oppfølging av målsetningene i omstillingsprosjektet 
«Framtidens fakultet». 
 


I 2014 vil følgende områder særlig være i fokus:   
  
Utdanning 


• Faglig pedagogisk enhet og ferdighetssenter for studenter. 
• Etablere felles studentforeningslokaler i Overlege Danielsen hus. 
• Internasjonalisering ved fakultetet gjennom etablering av kvinne-barn termin. 
• Ny studieplan i medisinstudiet. 


 
Forskning og forskerutdanning 


• Kvalitet i forskning og store faglige satsinger: 
o Følge opp Sentre for fremragende forskning og andre sentre 
o Øke ekstern finansiering ved økt søknadsstøtte til forskere 


• Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved bl.a. å: 
o Sikre videreføring av de tre FUGE-plattformene for proteomikk, imaging og 


mikromatrise/dypsekvensering.   
o Oppgradere utstyr på kjernefasiliteten for flow cytometri.  
o Følge opp etableringen av ny kjernefasilitet i biostatistikk. 


• Opprettholde antall rekrutteringsstillinger med vekt på postdoktorstillinger. 
• Videreutvikle utdanningstilbudet til forskningsveiledere og utvide porteføljen av 


forskerkurs. 
 


 Formidling 
• Arbeide systematisk med å få fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning 


formidlet til omverden for å styrke omdømme og merkevare. 
• Medietrening for ansatte og studenter for å bli selvgående ut mot media. 
• Være synlig i sosiale medier og styrke fakultetet som merkevare. 
• Vurdere innsatsen på internasjonal formidling og internasjonal omdømmebygging. 
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2. Budsjettforslag 2014 for grunnbevilgningen 
Budsjettforslag 2014 er utfordrende på grunn av fakultetets stramme økonomiske rammer som gjør 
det ekstra krevende å planlegge neste års budsjett med føringer for faglige prioriteringer. I 2013 har 
fakultetet vært nødt til delvis å skjerme instituttene for en kraftig budsjettinnstramming. Fakultetet 
fikk ikke dekket inn alle forpliktelsene fra tidligere år og det vil bli overført et underskudd til 2014. I 
tillegg er det en krevende budsjettsituasjon ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 hvor 
lønnskostnadene har økt mer enn det samlede budsjettet.  


a) Driftsbudsjett 
Fakultetsledelsen arbeider videre for å gjennomføre fakultetets strategiske målsetninger; 


• Ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå. 
• Kunnskap til samfunnet gjennom utdanning, formidling og innovasjon.  
• Internasjonalisering og globale perspektiver gjenspeiles i vår forskning og utdanning.  
• Vi skal være en initiativrik og ettertraktet samarbeidspartner. 


Fakultetet har en langsiktig plan på de økonomiske rammene men budsjettet er svært stramt på 
grunn av en langt større budsjettreduksjon i 2013 enn planlagt. Dersom fakultetets budsjett ikke blir 
styrket kan et meget stramt budsjett for 2014 kunne få konsekvenser både for instituttene og 
fakultetets fellesavsetninger og administrasjon.  


Ut fra det vi vet om budsjettrammene neste år vil vi få en større økning på resultatmidler for 
forskning som skyldes flere doktorgrader og høyere antall publiseringspoeng. Vi går noe tilbake på 
resultatmidler for utdanning grunnet lavere studiepoengproduksjon og får videreført midler til 10 
nye studieplasser i medisin og 5 plasser i ernæring.  


Tabell 1 Grunnbevilgning – endring i inntektsrammer 2014 og 2013 


 


I tabellen over er kr 7 mill i tildelte utstyrsmidler for 2013 trekt ut av «øremerkede midler annet». 
Dette er øremerkede tildelinger til vitenskapelig utstyr som Universitetsstyret vedtar for hvert nytt 
budsjettår og vårt fakultet fremmer forslag på 31,5 mill i tiltak utenfor rammen til investeringer. 
Instituttinntekter er brukerinntekter, klinikkinntekter og andre inntekter ut over statsbudsjettmidler. 
Avskrivingsinntekter er ikke del av den ordinære budsjettfordelingen men er inntekter som tilføres 
fakultetene etter behov for at avskrivingene regnskapsmessig skal være dekket. Både 
instituttinntekter og avskrivingsinntekter er satt opp etter forslag fra instituttene og justert for 
fakultetet samlet ut fra en helhetlig vurdering. 


2014 2013 endring
Basisbevilgning 232 428      232 428         -             
- Videreføring av studieplasser 3 740         3 740         
Resultatmidler utdanning 130 281      133 990         -3 709        
Resultatmidler forskning 57 380        45 912           11 468        
Øremerkede midler stipendiater 93 391        92 873           518            
Øremerkede midler postdoktorer 11 674        12 452           -778           
Øremerkede midler annet 6 678         13 678           -7 000        
Instituttinntekter 20 000        17 000           3 000         
Avskrivningsinntekter 21 000        15 000           6 000         
Konsekvensjustert grunnbevilgning 576 572      563 333         13 239        
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i) Økonomisk status  
Den langsiktige trenden i fakultetsbudsjettet er fortsatt høyere lønnsvekst enn inntektsvekst i 
grunnbevilgningen og større vekst i bidrags- og oppdragsmidler enn i grunnbevilgningen.  


Fakultetet har i år et meget begrenset handlingsrom etter noen år med et større handlingsrom 
grunnet midlertidig økt resultatbudsjett. Fakultetet har over tid brukt mer penger på midlertidige 
tiltak for å kunne utnytte et midlertidig økonomisk handlingsrom. Budsjettet i 2013 ga totalt 39,1 mill 
i mindre budsjettramme enn året før noe som var langt strammere enn tidligere lagt til grunn i 
fakultetets langtidsprognoser. Dermed var det ikke nok rom i 2013 for hverken å hente inn store 
deler av tidligere års forbruk eller klare å dekke inn alle årets forpliktelser.  


Tabell 2 Fakultetets samlede reduserte handlingsrom i 2013 


 


Instituttene har de siste årene fått mindre budsjettøkning enn fakultetets samlede budsjett for å 
unngå å binde opp midlertidige budsjettøkninger i langsiktige forpliktelser. I 2013 ble instituttene 
delvis skjermet for den kraftige budsjettinnstrammingen men måtte bidra med ca 1/3 eller kr 9 mill. 


Fakultetets foreløpige årsprognose er underskudd på kr 25 mill. for 2013. Hovedårsaken er for 
stramme budsjettrammer i 2013 og underskudd ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2.  


Fakultetsledelsen vil legge fram en plan for fakultetsstyret for inndekning av underskuddet som en 
del av budsjettprosessen. 


Fakultetet har to klare målsetninger for god økonomistyring: 


1) Målsetning: en sunn balanse mellom lønn, drift og utstyr. 
Økonomien følges tett opp og risikoområder analyseres og synliggjøres for å kunne 
håndteres så raskt som mulig. Instituttene utarbeider i forbindelse med budsjettarbeidet og 
styringsdialogene langsiktige realistiske rekrutteringsplaner som innebærer budsjettbalanse 
mellom lønn, drift og investeringer. I dette inngår et fokusert investeringsprogram med 
faglige prioriteringer og innkjøp. 


2) Målsetning: økt ekstern finansiering.  
Økning av ekstern finansiering er et mål i seg selv for å få mer forskning og formidling. 
Fakultetet er helt avhengig av ekstern finansiering til forskningsmidler og inndekning av 
større deler av våre kostnader ved dekningsbidrag. For ekstern finansiering fra ideelle og 
veldedige organisasjoner (Kreftforeningen m.fl.) dekker fakultetet av fellesavsetninger på 
omlag kr 12 mill. for å dekke kostnader til fellestjenester og husleie.  


ii) Rammebetingelser og behov 
De reduserte budsjettrammene fakultetet har de nærmeste årene kan medføre lavere aktivitet enn 
ønskelig. I fakultetets langsiktige rammebetingelser er det særlig tre forhold som er avgjørende: 


1) Økte økonomiske rammer for å dekke SFF-forpliktelser 
2) Ekstern finansiering og belastning av kostnader 
3) Økt inndekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger 


4 
 







Økte økonomiske rammer for å dekke SFF-forpliktelser 
Fakultetet er svært stolt over å ha fått tilslag på de tre SFF-søknadene som ble sendt inn i 
finalerunden. De nye prosjektene har en langsiktig horisont med 10-årig NFR-tildelinger. Prosjektene 
krever store egenandeler og fakultetets fellesressurser bidrar med friske midler til en rekke 
rekrutteringsstillinger og administrative ressurser.  


Administrative ressurser til SFF’ene er tatt med i ny bemanningsplan og finansiert ved endringer i 
eksisterende stillingsbudsjett. Utfordringen er fakultetets forpliktelser på nærmere kr 140 mill. til 
rekrutteringsstillinger for SFF’ene over de neste 10 årene. Fra UiB er det gitt lovnad om kr 22 mill. 
eller 16 % av forpliktelsene i samme periode.  


Tabell 3 SFF fakultetets felles kostnader og bidrag fra UiB felles 


 


Til tross for at det er svært gledelig at kvaliteten i fakultetets forskning er så god at det resulterer i 
flere SFF’er så binder egenandelene til SFF fra fakultetets fellesressurser opp en meget stor andel av 
våre samlede ressurser. For å kunne ivareta våre forpliktelser overfor SFF’ene må fakultetet redusere 
kraftig på antall åpne utlysninger i postdoktor og stipendiatstillinger. Nå i høst vil fakultetet kun lyse 
ut 27% av antall stillinger som i snitt er lyst ut hvert halvår de siste 3 årene.  


Figur 1 MOF utlyste rekrutteringsstillinger grunnbevilgning, 2011-2013 


 


For at kvaliteten i fakultetets resterende forskningsmiljø også skal ha gode vekstvilkår ber vi om 
styrking av budsjettrammen for å kompensere for SFF’ene forpliktelsene. Totalt ber fakultetet om 4,5 
mill i styrking av budsjettet slik at UiB dekker 50% av kostnadene ved de grunnbevilgningsfinansierte 
rekrutteringsstillingene som knyttes opp mot SFF’ene. 


 


2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 sum %
SFF'enes samlede egenfinansiering -23 189 -40 752 -42 118 -44 896 -43 433 -369 399   -563 786 
Herav rekrutteringsstillinger -2 405    -13 481 -13 852 -15 157 -14 532 -78 933     -138 361 100 %
UiB fellesbidrag (6,25%) 319         2 426     2 426     2 426     2 426     12 130       22 153     16 %
Fakultetets kostnader rekrutteringsstillinger -2 086    -11 055 -11 426 -12 731 -12 106 -66 803     -116 208 84 %
* i 2013 bidrar UiB EIA med opptil 6 mill i arealendringer for SFF'ene
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Figur 2 Finansiering av rekrutteringsstillinger til SFF’ene ved MOF 


 


Vi ber om at fakultetet styrkes med rekrutteringsstillinger inn mot de nye SFF’ene slik at UiBs bidrag 
dekker 50% av fakultetets forpliktelser slik praksis har vært ved UiB tidligere. 


Ekstern finansiering og belastning av kostnader 
Fakultetet er helt avhengig av den eksterne finansieringen til bidrags- og oppdragsforskning som 
nærmer seg 250 mill eller rundt 1/3 av den samlede budsjettrammen. Den eksterne finansieringen er 
i stor grad bidragsforskning med varierende dekningsbidrag. Dekningsbidraget skal dekke kostnader 
ved alle tre nivåene ved universitetet men de siste årene har det vært et markant skifte ved at UiB 
sentralt får dekket sine kostnader mens fakultetene og særlig instituttene har mindre igjen til å dekke 
sine indirekte kostnader.  


For vårt fakultet har det vært en dramatisk omlegging fra 2009 hvor UiB foretok et BOA-kutt. BOA-
kuttet økte i 2010 og deretter har det vært foretatt en omlegging til økte satser for å dekke 
fellestjenester. Økningen fra tidligere sats for administrasjonskostnader på kr 49.000 i 2009 til dagens 
124.000 for fellestjenester utgjør 75.000 i økte kostnader pr eksternt finansiert årsverk.  


Som et eksempel har vårt fakultet i gjennomsnitt 160 eksternt finansierte stillinger og en økning på kr 
75.000 pr årsverk utgjør dermed en årlig budsjettinnstramming på 12 mill.  


Tabell 4 MOFs budsjettinnstrammning knyttet til ekstern finansiering 


 


I tillegg har en del konkrete budsjettavsetninger ved UiB sentralt som vårt fakultet fikk uttelling på 
falt bort. Bortfall av årsverk-støtte for fondsfinansierte stillinger (100.000 pr årsverk, ca 1 mill årlig for 
MOF), bortfall av dekning av administrasjonskostnader for stillinger finansiert av Kreftforeningen 
(49.000 pr årsverk, ca 2 mill årlig for MOF) og bortfall av støtte til EU-prosjekter (12,5% av RTD, ca 1 
mill årlig for MOF) utgjør til sammen over 4 mill i ytterligere budsjettinnstramming for vårt fakultet. 


Kostnadsøkning BOA-stillinger 12 000 000       
Bortfall inndekning kr 100.000 pr fondsfinansiert årsverk 1 000 000          
Bortfall inndekning administrasjonskostnader Kreftforeningen 2 000 000          
Bortfall tildeling 12,5% av RTD for EU-prosjekt 1 000 000          
Sum budsjettinnstrammning 16 000 000       
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Til sammen har fakultetet fått en budsjettinnstramming på nærmere kr. 16 mill. som ovennevnte 
regnestykke viser over en kort periode og som skyldes fakultetets eksterne portefølje.  Fakultetet ber 
om at Universitetet i Bergens budsjettpraksis på dette området reverseres. Grunnmiljøene på 
instituttene trenger bedre finansiering av sine indirekte kostnader og universitetsledelsen må i 
sterkere grad bidra til å øke dekningsbidraget fra eksterne finansieringskilder.  


Ut over den generelle budsjettinnstrammingen rammer omleggingen av BOA-satsene særlig hardt 
stillinger knyttet til viktige finansieringskilder som ikke gir dekningsbidrag som Kreftforeningen, 
Bergen forskningsstiftelse, Bergens medisinske forskningsstiftelse, Jebsen-stiftelsen og frivillige 
organisasjoner. Fakultetet har hatt en vekst i slike stillinger fra rundt 40 stillinger tidligere år til over 
60 stillinger nå. Uten dekningsbidrag koster disse stillingene over kr 10 mill. med en sats på kr 
181.000 pr årsverk til fellestjenester og husleie. For slike stillinger har fakultetet sett seg nødt til å 
sette av midler i budsjettrammen slik at disse kostnadene ikke rammer enkeltinstitutt.  


I perioden 2007 til 2011 fikk fakultetet delvis dekket en del kostnader knyttet til 
nulldekningsbidragsstillinger ved gaveforsterkningsordningen. Bortfallet av 
gaveforsterkningsordningen svekker i tillegg økonomien vår med over 5 mill. årlig. 


Økt inndekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger 
Et tredje moment som viser vårt fakultets underfinansiering i UiB-budsjettet er satsene for 
rekrutteringsstillinger. I et notat fra Universitets- og høyskolerådet (UHR) kommer det fram at 
fagområdene i Medisin og Naturvitenskap (MedNat) har mye høyere kostnader i forskningen enn 
Humaniora og Samfunnsfagene av særlig tre årsaker (se vedlegg 3): 


1) Større behov for kjøp av infrastrukturtjenester 
2) Større behov for driftsmidler 
3) Langt høyere indirekte kostnader pr stilling. I UHRs eksempel er de indirekte kostnadene for 


et MedNat-årsverk kr 450.000,- mer i indirekte kostnader (kr 750.000) enn et tilsvarende 
årsverk innenfor Humaniora og Samfunnsfagene (kr 300.000). Forskjellen består av mer 
kostbart areal, laboratorier, utstyr, mer kostbart driftsmateriell og andre krav til infrastruktur 
som gjør vår forskning mer kostbar enn andre fag som humaniora og samfunnsfagene.  


I oppstillingen under viser vi et konkret eksempel på hvor mye et årsverk for en postdoktorstilling og 
en stipendiatstilling er underfinansiert ut fra dagens UiB-satser. Underdekningen er betydelig og 
utgjør kr 300.000-400.000 pr stilling.  


Tabell 5 Underfinansiering av UiBs postdoktor og stipendiatstillinger ved MOF 


 


Omleggingen ved UiB i 2012 til felles satser for alle rekrutteringsstillingene ved alle fakultetene 
rammet særlig vårt fakultet. Økningen til nye felles satser ved alle fakultetene medførte en økning i 


Postdoktor Stipendiat
Tildeling pr UiB finansiert stillinger 758 000         758 000         
Kostnader:   Gjennomsnittslønn -612 000       -543 000       
Drift -80 000         -60 000         
Indirekte kostnader -450 000       -450 000       
Underdekning av faktiske kostnader -384 000       -295 000       
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fakultetets budsjettramme på kr. 3,8mill mens kostnadene til sentrale administrasjonskostnader økte 
med kr. 8,2 mill. slik at fakultetet fikk en samlet budsjettinnstramming på 4,4 mill. ved omleggingen. 


Tabell 6 MOFs budsjettinnstramming MOF – omlegging rekrutteringsstillinger ved UiB 


 


 Vårt fakultet har også en krevende situasjon om avlønning i rekrutteringsstillinger i forhold til 
helseforetaket. Rekrutteringsstillinger finansiert av Samarbeidsorganet har høyere avlønning enn 
tilsvarende stillinger ved UiB, og en intensjon om å harmonisere lønnsnivåene er ikke mulig med 
dagens finansiering av bevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger.  


Innenfor sammenlignbare fag er det svært uheldig at kandidater i samme forskningsgrupper og – 
miljø tjener etter hvert svært så forskjellig. Lønnsforskjellene gjør også at rekrutteringen av kliniske 
forskere i rekrutteringsstillinger er vanskelig og medvirker til utfordrende rekrutteringsvilkår til faste 
vitenskapelige stillinger i kliniske fag.  


iii) Tiltak innenfor egen budsjettramme  
Det er mange samfunnsutfordringer og reformer innen fakultetet sine forskningsområder og 
utdanningsfelt. Stortingsmelding om utdanning for velferd, norsk veikart for forskningsinfrastruktur, 
strategiske satsingsområder innen ulike forskningsfinansieringskilder og samhandlingsreformen som 
er under iverksetting påvirker og gir retning i årene framover. Disse samfunnsutfordringene har lagt 
rammer for fakultetets strategi for 2010-2014 og for de toårige handlingsplanene som 
operasjonaliserer strategien. 


Fakultetsledelsen følger internt opp arbeidet med handlingsrom for fellestiltak og faglige planer og 
2014 er siste budsjettår for årlig økte fellesavsetninger på 2 mill.  


Forskerutdanning 
MOF har en omfattende forskerutdanningsaktivitet, med rundt 550 kandidater tatt opp i PhD-
programmet. I fjor disputerte 103 kandidater, og hittil i år har over 110 kandidater levert inn sin 
avhandling. Gjennomføringsgraden i PhD løpet er god, med netto gjennomstrømningstid på 3,5 år i 
2012 for de kandidatene som institusjonen har arbeidsgiveransvaret for. I årene framover forventer 
fakultetet i overkant av 100 avlagte doktorgrader hvert år.  


Fakultetets strategi med åpne stipend vurdert ut fra kvalitet er viktig for å rekruttere gode 
kandidater. Øremerkede stipend sikrer rekruttering innen spesifikke fagområder og benyttes som 
egenandeler i større, prestisjefylte utlysninger av forskningsmidler (SFF, SFI, Jebsen-sentre, o.l.). 
Tilslag i 3 SFF’er hvorav to blir koordinert fra fakultetet var en svært god respons på kvaliteten i 
fakultetets forskning. Men den gir også utfordringer ved at store deler av fakultetets 
rekrutteringsstillinger er bundet opp i egenandeler til SFF’ene. Dette gir lite rom for åpne utlysninger 
som skal sikre kvalitetsmessig uttelling.  


Den faglige ledelsen av forskerutdanningen er vesentlig styrket de siste årene med en egen 
vitenskapelig PhD-koordinator (20 %-stilling), vitenskapelig forskerlinjeleder (100% stilling) og eget 
programutvalg for forskerutdanningen. I 2012 gjennomførte MOF en evaluering av fakultetets 
forskerskoler, og i 2013 er det foretatt en prosess der alle forskerskoler har måttet søke om 


Økt budsjettramme ved overgang til felles sats 3 825 000
Økte kostnader for å dekke sentrale administrasjonskostnader -8 220 000
Sum budsjettinnstramming ved omlegging -4 395 000
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resertifisering etter en felles mal. Det betyr at MOF nå har seks egne forskerskoler som drives etter 
samme prinsipper og som alle har fått et forutsigbart budsjett. I tillegg  


I 2013 har fakultetsledelsen startet et prosjekt som skal utarbeide et samlet program for kvalifisering 
og sertifisering av forskningsveiledere og et annet prosjekt som skal utvikle en bredere kursportefølje 
i forskerutdanningen ved fakultetet.  


Fakultetsledelsen arbeider også for å harmonisere betingelsene for forskerutdanningskandidater 
med profesjonsbakgrunn og vil se på muligheter for hvordan dette kan gjøres i 2013. 


Kvalitet i forskning og forskningsstøtte 
I 2012-2013 har fakultetet iverksatt i tiltak knyttet til omorganiseringen i Framtidens fakultet, 
oppbygging av felles forskningsinfrastruktur, samtidig som forskningsgruppenes organisering, 
samarbeidsrelasjoner, rekruttering og finansiering er blitt vurdert og fulgt opp.  
 
Som oppfølging av Forskningsrådets fagevalueringen 2010-2011 har fakultetet bidratt med 
økte driftsmidler over en to års periode for å stimulere de gode fagmiljøene ytterligere.   
 
Det er en ambisjon å øke den eksternfinansierte forskningen og stimulere til bedre og flere 
søknader. Fakultetets ansettelser av forskningsrådgivere er et bidrag til dette. For å stimulere 
til søknadsaktivitet har fakultetet innført en ordning med avsetning av midler til videre 
nettverksbygging når et EU-prosjekt avsluttes. I tillegg vedtok fakultetet i 2012 å innføre en ny 
og differensiert premieringsordning med tilskudd til EU-prosjekter som enten koordineres fra 
fakultetet eller der forskningsmiljøer inngår som partner. 
 
Kjernefasiliteter- organisering av felles infrastruktur 
Fakultetet viderefører utstyrsplattformer med felles infrastruktur samlet i en felles drifts- og 
organisasjonsmodell.  
 
Kjernefasilitet for biostatistikk har vært under oppstart i 2013 og vil tas videre i 2014 med sikte på full 
drift og videre oppbygging. Den nye kjernefasiliteten er knyttet opp mot en søknad fra det 
epidemiologiske registermiljøet ved fakultetet til NFRs utlysning av midler til INFRASTRUKTUR-
programmet. Søknaden er på det nasjonale veikartet for forskningsinfrastruktur og det forventes svar 
på om denne søknaden får tilslag nå i høst. Et tilslag vil styrke fagfeltet og den nye kjernefasiliteten. 
 
Brukerbetaling fra forskerne er med på å finansiere deler av reinvesteringsbehovet for nytt utstyr. I 
tillegg er det også helt nødvendig med utstyrsmidler både fra eget budsjett og fra andre 
finansieringskilder for å sikre at vårt vitenskapelige utstyr til en hver tid er oppdatert og i 
forskningsfronten.  
 
Fakultetet har tre av UiBs fire FUGE II-plattformer som nå er videreført som egne kjernefasiliteter. 
Fakultetet fikk et midlertidig bidrag på 4 mill fra UiB fellesmidler i 2013 for å holde driften i gang til 
en langsiktig og stabil løsning er på plass.  
 
Det er behov både for midler til stillinger og drift samt et stort behov for nyinvesteringer for å holde 
tritt med den teknologiske utviklingen på de tidligere nasjonale FUGE II-plattformene. Forskningen 
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som drives med utgangspunkt i disse kjernefasilitetene holder svært høy kvalitet med aktivitet bl.a. 
inn mot SFFene, og det er høyt prioritert å videreutvikle disse kjernefasilitetene.  
 
Konkret har vårt fakultet følgende behov for å opprettholde nåværende teknologiske standard ved 
FUGE II-plattformene: 


• 7,8 mill. til stillinger og drift av plattformene hvorav kr 4 mill. til faste forpliktelser i stillinger.  
• Utstyrsinvesteringer på kr 9 mill.  


 
I tillegg til kjernefasiliteter med utgangspunkt i FUGE-plattformene, har fakultetet tidligere etablert 
kjernefasiliteter for flowcytometri og metabolomikk, samt at Dyreavdelingen også drives som en 
felles infrastrukturressurs for hele UiB.  
 
Det er flere store utlysninger som fakultetet deltar med søknader i som; Eurobioimaging, Eatris og 
Norscreen. I tillegg deltar fakultetet sammen med blant annet MatNat-fakultetet og Helse Bergen på 
andre nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer for vitenskapelig utstyr (bl.a. INFRASTRUKTUR-
programmet og EU-programmet ESFRI). 
 
Det nye odontologibygget med sin utstyrsbevilgning styrker forskningsinfrastrukturen i odontologi og 
tilgrensende fagfelt vesentlig. 
 
Andre forskningssatsninger  
Internasjonalisering og styrking av EU-posisjonering er et sentralt område som fakultetet vektlegger i 
strategien for de kommende år. Fakultetet iverksatte i 2013 en premieringsordning som gjør at den 
enkelte forsker som får EU-prosjekt får direkte driftsstøtte. Fakultetets støtter økonomisk faste 
vitenskapelige ansatte, postdoktorer og stipendiater som vil ha forskningsopphold ved institusjon i 
utlandet. Fakultetet benytter brofinansiering som et tiltak for å knytte til seg dyktige, internasjonale 
forskere, sist med ansettelse i 20% stilling av en yngre professor som har oppnådd ERC starting grant, 
og som også nylig fikk Anders Jahres pris for yngre forskere.  
 
Fakultetet har fått sitt første ERC Advanced grant, og fakultetsledelsen er svært glad for at det settes 
av midler ved UiB sentralt ved slike store tildelinger.  
Internt har fakultetet prioritert å legge til ytterligere midler fra egen budsjettramme til ordningen 
med små driftsmidler for å styrke forskernes tilgang på midler til mindre såkornprosjekter med stort 
potensiale. Fakultetet anser det som viktig å sørge for at mindre, men kvalitetsmessig gode, 
forskningsmiljøer sikres driftsmidler. 


Fakultetet har lagt til rette for en utprøvningsenhet for friske frivillige som nylig er etablert i Overlege 
Danielsens hus. Enheten er planlagt etter samme modell som kjernefasilitetene. 
 
Fakultetsledelsen prioriterer å øke forskningsstøtten slik at forskerne får mer profesjonell hjelp i 
søknadsfasen til større internasjonal og nasjonale prosjektutlysninger. I omorganiseringen av 
fakultetet var forskningsrådgivning et prioritert område og det er nå tilsatt forskningsrådgivere som 
skal arbeide tett med forskerne rundt søknader.   


Fakultetet vil også ta opp kull tre våren 2014 på lederprogrammet for yngre forskningsledere. 
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Etiske vurderinger og etikk i forskning og undervisning er vektlagt i strategi- og handlingsplanene for 
fakultetet. Global helse, helseprioriteringer, Samhandlingsreformen og alders- og sykehjemsmedisin 
er tematiske forskningsfelt hvor etiske vurdering og forskning vil kunne bidra til å øke 
forskningskvaliteten og relevans. Alders- og sykehjemsmedisin er et prioritert område inn mot 
Samhandlingsreformen og utvikling av framtidige helsetjenester, og fakultetet samarbeider tett med 
Helse Vest og Bergen kommune på dette området. Akuttmedisin er et område hvor fakultetet 
samarbeider med Norsk luftambulanse og Helse Bergen om å øke forskning, kvalitet i undervisningen 
og formidling.  


Kvalitet i utdanningen 
Faglig pedagogisk enhet 
Fakultetsledelsen prioriterer etablering av en pedagogisk utviklingsenhet ved fakultetet som vil 
styrke læringsmiljøet og heve kvaliteten på våre undervisere. Enheten skal arbeide både med de 
enkelte studieprogrammene og med videreutvikling av våre undervisere. Utformingen av et 
medisinsk ferdighetssenter for studenter er en del av fakultetets satsing på bedre pedagogisk 
tilrettelagte undervisningstilbud. Fakultetet samarbeider med Bergen kommune og Helse Bergen, og 
et tettere samarbeid med Psykologisk fakultet er naturlig. 


Fakultetets pedagogiske enhet skal ha et faglig fellesskap med universitetets sentrale pedagogiske 
satsninger, og skal bidra til å styrke det pedagogiske arbeidet ved hele universitetet som 
utdanningsinstitusjon. 
 
Studentenes fysiske læringsmiljø (bygg, lesesalsplasser m.m.) 
Studentarealer har høy prioritet i fakultetets arealplaner de kommende årene.  
Nytt odontologibygg (NOB) og Studenthuset Armauer Hansens Hus (AHH) har gitt en vesentlig 
forbedring av studentenes fysiske læringsmiljø. Fakultetet ber om midler til studentforeningsarealer i 
Overlege Danielsens hus og rehabilitering av auditoriet i AHH og stort auditorium i Sentralblokken. 
Fakultetet ønsker også å lage gode pauselokaler og studentkontorer i tilknytning til lesesalene i AHH. 
Dette vil kreve betydelig renovering av eksisterende tilbygg (Vaktmesterboligen).  
 
Fakultetet følger sin langsiktige plan for oppgradering av undervisningsrom og koordinerer arbeidet 
som IT- og Eiendomsavdelingen utfører. Også Helse Bergens bygg - Barne- og ungdomspsykiatrisk 
senter (BUSP) hvor første byggetrinn skal stå ferdig i 2016 øker studentarealer og fakultetet har vært 
nødt til å øke UiBs tilleggsareal slik at dette rommer dagens aktivitet. 
 
Fakultetet arbeider videre med Eiendomsavdelingen for å realisere rehabiliteringen av Gammelt 
Odontologibygg (GOB). Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag og instituttets randsone 
med Folkehelseinstituttet, Uni helse og andre er tenkt flyttet til bygget. Dette vil ikke minst gi 
studentene en tettere campus med samlet lokalisering av studentarealer, i nærheten av helseforetak 
og tett på fakultetets fagmiljøer og styrke studentenes læringsmiljø. 
 
Status for studieplanarbeidet i medisin  
Arbeidet med ny studieplan i medisin er nedfelt i fakultetets handlingsplan, og bygger på 
strategiplanen for 2010-2014. Våren 2012 ble mandat og rammer for det videre arbeidet med ny 
studieplan vedtatt i fakultetsstyret. To arbeidsgrupper ble oppnevnt av fakultetsstyret våren 2012 og 
leverte i juni 2013 forslag til studiets makrostruktur og studieplanens og undervisnings- og 
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vurderingsformer. Arbeidet fortsettes i 2013 og 2014 frem mot endelige vedtak og detaljplanlegging 
av studiet.  
 
Det planlegges en omlegging av undervisningsformene, noe som kan medføre behov for økte 
undervisningsressurser i en overgangsfase. Erfaringer fra læresteder som har gått gjennom lignende 
prosesser og arbeidet frem en helt fornyet studieplan tilsier at behovet for kompetanse og ressurser 
er stort. Det planlegges 1-2 stillinger med vitenskapelig, pedagogisk og administrativ kompetanse i 
plan- og gjennomføringsperioden. Den nye enheten for pedagogisk utvikling vil kreve noe økte 
ressurser. 
 
Internasjonalisering og mobilitet 
Fakultetet har i 2012 og 2013 styrket arbeidet med internasjonalt samarbeid også innen 
undervisning. Internasjonalisering er et eget ansvarsområde i alle programutvalg, og det er 
internasjonale kontaktpersoner på alle institutt. Fakultetet har iverksatt ulike tiltak for å styrke 
målene om økt ut- og innveksling.  


Det er i medisinstudiet etablert et eget kvinne-barn semester fra høsten 2013. Fakultetets faglige 
koordinatorstilling for internasjonalisering fungerer godt. Semesteret i global helse med 
internasjonalt samarbeid om undervisningen er fortsatt svært ettertraktet av studentene. 


Farmasi 
Samarbeidet mellom MN-fakultetet og vårt fakultet om farmasi fungerer godt.  
Av særlig strategisk betydning for de kommende budsjettår er utviklingen innen faget “Galenisk 
farmasi” som i dag kjøpes av University of East Anglia. Styringsgruppen for farmasi har vedtatt å 
starte oppbyggingen av dette området i Bergen slik at undervisning i galenisk farmasi opprettes fra 
2016. Det er særlig behov for investeringer i laboratoriefasiliteter og drift, og fakultetet fremmer 
forslag om dette i samarbeid med MN-fakultetet.  


Formidling og samfunnskontakt 
Fakultetets handlingsplan for formidling er en satsning for profilering og kommunikasjon med 
omverden, for å styrke fakultetets omdømme og merkevare. Fakultetets kommunikasjonsrådgiver 
samarbeider systematisk med fagmiljøene for å få fakultetets forskning, forskerutdanning og 
utdanning formidlet til omverden. Dette har gitt gode resultater med mye mer og bedre synlighet av 
forskning og undervisning ved fakultetet i media. Intern kommunikasjon er ytterligere styrket i 
bemanningsplanen for administrasjonen. 
 
Et satsingsområde framover bør være den internasjonale formidlingen. Dette er tidkrevende arbeid, 
men vil på sikt være svært viktig for internasjonal omdømmebygging. 


Det er arrangert flere medietreningskurs for ansatte og studenter ved MOF og denne aktiviteten vil 
fortsette kontinuerlig. Målet er å gi flest mulig ansatte hjelp til selvhjelp for å profesjonalisere UiBs 
ansikt utad og bli mer synlig i media.  


Ved også å være til stede i sosiale medier, styrkes fakultetet som merkevare og når direkte ut til 
mange potensielle studenter og andre. Fakultetet er å finne både på Instagram, Twitter og Facebook, 
og det er opprettet en egen helseblogg med spennende og interessante innlegg som leses av mange. 
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Omstilling og kompetanseutvikling 
Framtidens fakultet er etablert fra 2013. Færre institutter, tettere lederstruktur, administrativ 
omorganisering og utvikling av tekniske tjenester gir et stort behov for kompetanseutvikling.  


Fakultetsledelsen har fokus på lederutvikling og i Framtidens fakultet er det behov for en styrking av 
dette feltet. Det må gjennomføres lederutvikling og det må fokuseres på fellesskapskultur som en del 
av strategi- og handlingsplanarbeidet. Ledere ved fakultetet deltar på eksterne lederkurs som 
dekanskolen i regi av Universitets- og høyskolerådet (UHR), kurs for yngre ledere (AFF) og andre 
lederkurs.  


Likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering  
Det er særlig i kliniske fag at kvinneandelen er lav ved fakultetet. I noen fagområder er det marginalt 
med kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Hovedutfordringen er å rekruttere flere kvinnelige 
kliniske forskere i faste vitenskapelige stillinger som har mulighet til å kvalifisere seg til professor.  
 
Rekrutteringsmulighetene er gode med flere kvinnelige studenter i alle studieprogrammene, et 
økende antall kvinner i PhD-programmet og blant de som fullfører doktorgraden og flere kvinner i 
postdoktor og forskerstillinger. Utfordringen er å få kvinnene kvalifisert til faste vitenskapelige 
stillinger.  


Andelen medarbeidere fra andre nasjonaliteter gir nye utfordringer og et berikende mangfold for 
miljøene ved fakultet. Fakultetet vil derfor fremme tiltak som kan hjelpe stipendiater, postdoktorer 
og forskere til å integreres i større forskningsmiljø.  


Prioriterte tiltak fra Det medisinsk - odontologiske fakultet; 
- Kvalifiseringsstipend med konkret støtte til kvinner som vil kvalifisere seg til professor. 
- Midler til rollemodeller som professor II-stillinger. 


Fakultetet oppfordrer universitetsledelsen til å evaluere effekten av de ulike tiltakene som er satt i 
verk innenfor feltet likestilling og diskriminering for å se om det er enkelte tiltak som peker seg ut 
som særlig virkningsfulle. 


iv) Tiltak utenfor budsjettrammen 
De siste årene har fakultetet ved egne midler innfridd en del utstyrsbehov og andre prioriterte tiltak 
grunnet en romsligere økonomi enn normalt. Framover vil fakultetsbudsjettet ikke gi rom for å dekke 
alle basisbehovene for utstyrsinvesteringer og andre tiltak som støtter opp om forskning, utdanning 
og formidling.  Fakultetet foreslår derfor en del større tiltak utenfor rammen som søkes dekket av 
sentrale avsetninger. 


Tabell 7 Forslag tiltak utenfor rammen 2014  


 


Budsjettforslag grunnbevilgning Prosjekt Drift Investering Totalt
Foreslåtte tiltak utenfor rammen:
   Post FUGE II 7 800     9 000        16 800   
   Investeringer i kjernefasiliteter, etablering biostatistikk 720009 19 000      19 000   
   Pedagogisk enhet og ferdighetstrening 1 000     4 000        5 000     
   Halvårseffekt 10 stipendiatstillinger* 720009 4 530     4 530     
   Halvårseffekt   7 postdoktorstillinger* 720020 3 171     3 171     
   Galenisk farmasi, laboratoriefasiliteter 500       3 500        4 000     
Sum forslag utenfor rammen 17 001   35 500      52 501   
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Pri 1. Post FUGE II – drift og infrastruktur 
Fornyelse av utstyr og infrastruktur er en viktig forutsetning for eksperimentell forskning og gir 
konkurransefortrinn. Fagmiljøene har store og nødvendige utstyrsbehov som ikke kan søkes 
finansiert eksternt. 


Fakultetet har bygget opp kjernefasiliteter som en fellesressurs for forskerne, med standardisert 
driftsmodell lagt til ulike institutter. Totalt er nå 7 kjernefasiliteter i drift og det er behov for 
utstyrsinvesteringer knyttet til flere av disse.  


Tre tidligere FUGE-plattformer fortsetter som kjernefasiliteter og viderefører den 
forskningsaktiviteten som er knyttet til FUGE-satsingen. Totalt er det behov for 9 mill. i årlige 
investeringer til FUGE-plattformene for å opprettholde utstyrsinvesteringene på nivå med tidligere 
år. I tillegg trengs det 7,8 mill. for å videreføre driften av plattformene hvorav kr 4 mill. går til 
langsiktige forpliktelser som er fast ansatte teknikere med høy kompetanse som er avgjørende for 
driften av plattformene. 


Pri 2. Investeringer i kjernefasiliteter – etablering biostatikk 
Fakultetet deltar i flere store infrastruktursøknadsprogrammer hvor det kan bli behov for 
egenandeler i blant annet utstyr dersom søknadene får tilslag. Norscreen, Nalmin, Eurobioimaging og 
Eatris er eksempler på slike store programmer hvor våre forskningsgrupper deltar med søknader. 
Søknadsmulighetene er ofte knyttet til fakultetets kjernefasiliteter som gir tilgang til avansert 
vitenskapelige utstyr og potensiale for videre utvikling innenfor mange fagfelt. 


Kjernefasiliteten for flow cytometri tilbyr avanserte analyser av enkeltcellefunksjon som har stor 
relevans og utbredelse i blant annet immunologi og kreftforskning. Kjernefasiliteten inngår i en nylig 
etablert nasjonalt nettverk på området, der man har blitt enige om en nasjonal funksjonsfordeling for 
å unngå duplisering av utstyr. Miljøet søkte Forskningsrådets infrastrukturprogram og fikk meget god 
evaluering, dog uten å komme videre til finalerunden. Med utgangspunkt i behovet for funksjonelle 
multiparameteranalyser av enkeltceller bl.a. i immunologi og kreftforskning, trengs det midler til 
innkjøp av et flowcytometer der tradisjonell teknologi kan kombineres med massespektrometri 
(CyTOF). Kostnadene med innkjøp av slikt instrument er 8,5 mill. kr. 


Fakultetet har etablert en ny kjernefasilitet i biostatistikk for å styrke bl.a. registerbasert forskning, 
og knytte dette både til kliniske prosjekter og prosjekter med utgangspunkt i en rekke unike norske 
biobanker. Norske biobanker er internasjonalt ledende og gir oss konkurransefortrinn som gjør at vi 
kan hevde oss i den internasjonale forskningsfronten. Den nye kjernefasiliteten er knyttet opp mot 
en søknad fra det epidemiologiske registermiljøet ved fakultetet til NFRs utlysning av midler til 
INFRASTRUKTUR-programmet. Dette initiativet er for øvrig også tatt inn i Forskningsrådets nasjonale 
veikart for infrastruktur. Søknaden fra miljøet er kommet til finalerunden og det ventes svar på 
denne innen november 2013. Kjernefasiliteten for biostatistikk er også viktig infrastruktur med tanke 
på å etablere serverkapasitet og internkontrollstsystemer for registerbasert forskning.  


Fakultetet forvalter Dyreavdelingen på vegne av UiB slik at forskningsmiljøer i regionen har mulighet 
for å kunne drive dyreeksperimentell virksomhet. En rekke fagfelt utover medisinske fag (bl.a., 
marine fag, ernæring, helsefag, farmasi, psykologi, odontologi) benytter i økende grad dyreforsøk 
som en del av den eksperimentelle kunnskapsutviklingen i fagområdet.  
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Virksomheten kan sammenlignes med UiBs forskningsfartøy hvor UiB dekker fartøyleiekostnadene 
som MN-fakultetet har over en sentral avsetning. Dyreavdelingens virksomhet holder til i areal som 
er nærmere 25 år gamle og det er behov for opprusting av stort internt utstyr med burvaskemaskin 
på kr 2,5 mill. som hovedprioritet. Fakultetet dekker nå om lag kr 8 mill. til lønn og drift for 
Dyreavdelingen over egen grunnbevilgning og i tillegg kommer årlige faglige prioriterte og 
nødvendige utstyrsbevilgninger. I tillegg dekker forskerne selv aktivitetskostnadene ved 
virksomheten med brukerbetalinger i størrelsesorden kr 3-4 mill. årlig. Vi ber om UiB-finansiering av 
både drifts- og investeringskostnadene for å kunne videreføre virksomheten ved Dyreavdelingen på 
dagens nivå med åpen tilgang for forskere ved UiB.  


Totalt søker fakultetet om: 


- 8 mill. til utstyrsinvesteringer i felles utstyr og etablering av kjernefasilitet i biostatistikk  
- 8,5 mill. til flowcytometer med massespektrometri. 
- 2,5 mill. til burvaskemaskin ved Dyreavdelingen. 


I tillegg kan det bli aktuelt med egenandeler for nasjonal satsing på infrastruktur for registermiljøet 
som er kommet videre i NFRs søknadsrunde og internasjonal infrastruktur (f.eks. innenfor ESFRI). 


Pri 3. Pedagogisk enhet og ferdighetstrening 
Fakultetsledelsen etablerer en faglig pedagogisk enhet («Pedagogisk enhet») ved fakultetet. Vi 
prioriterer styrking av det pedagogiske fagmiljøet i medisin og økt læringskvalitet, og ønsker å samle 
tiltak for å bedre pedagogikk og læringsmiljø i en slik enhet. Enheten skal dels arbeide for å heve 
kvaliteten på våre undervisere, og dels arbeide med de enkelte studieprogrammene for stadig å 
bedre læringsformene slik at de best mulig er tilpasset det beskrevne læringsutbyttet.  


Det er allerede i inneværende budsjettår satt av midler til kurs for lærere og veiledere i bistillinger. 
Fakultetet har også etablert et senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten, 
som er i videre utvikling og oppbygging. I dette arbeidet deltar undervisere fra mange av våre fag- og 
undervisningsmiljøer og fra de fleste av våre profesjonsutdanninger. Studenter deltar aktivt i 
utviklingen. Tverrprofesjonell kompetanse er vesentlig i helsevesenet, og er blitt ytterligere 
aktualisert med Samhandlingsreformen. Slik kompetanse ønsker fakultetet skal utgjøre en del av 
Pedagogisk enhet. Fakultetet har satt av prosjektmidler til det videre arbeidet for å gjøre fagmiljøene 
konkurransedyktige ved neste søknadsrunde for Senter for fremragende utdanning (SFU).  


I tillegg til dette arbeidet, er det også flere prosjekter i gang innen e-læring og ferdighetstrening, og 
fakultetet deltar i et samarbeid med de andre tre medisinske fakultetene i Norge om en nettportal 
for e-læringstilbud. Fakultetet er i gang med å utarbeide ny studieplan for medisinstudiet. Samtidig 
er flere av våre studieplaner under vurdering for fornyelse, og alle studieprogrammer arbeider med å 
revidere vurderingsformene opp mot læringsutbyttebeskrivelser.  


Trening i praktiske ferdigheter er en viktig komponent i flere av våre studieprogrammer. I 
odontologistudiet utgjør slik trening en stor del av studiet, og det er utviklet gode metoder for 
trening, oppfølging og vurdering av studentene. Praktiske ferdigheter er sentrale også i 
medisinstudiet, og slik trening har dels vært gjennomført i regi av de enkelte emner og institutter, og 
dels ved arbeid i Medisinsk ferdighetssenter. Et nytt medisinsk ferdighetssenter er planlagt for å 
sentralisere og kvalitetssikre mye av dette, og Ferdighetssenteret skal legges faglig til et av de kliniske 
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instituttene (Klinisk institutt 2). Senteret vil også knyttes opp mot Pedagogisk enhet ved fakultetet. 
Fakultetet samarbeider med Helse Bergen og Høgskolen i Bergen om dette tiltaket. 


Den faglige planleggingen av utformingen av Ferdighetssenteret fortsetter. Konkretiseringen av 
behov er gjort, og budsjettet for ombygging, investering og utstyrsbehovet er spesifisert. Til 
etablering av senteret er det ut fra budsjett behov for en større investering i simulerings- og 
øvingsutstyr, og det søkes om 4 mill. fra UiB til dette. Totalt investeringsbudsjett er på kr 22,5 mill. 
hvorav fakultetet forplikter seg til halvparten. 


Alle disse momentene gjør en pedagogisk enhet ved fakultetet ønskelig og naturlig. Det søkes om 1 
mill. til etablering av pedagogisk enhet, og ytterligere 4 mill. til Medisinsk ferdighetssenter. 


Pri 4. Stipendiat- og postdoktorstillinger  
Det medisinsk-odontologiske fakultetet ber om 10 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i 
egenandeler til SFF’ene, stort samfunnsmessig behov, god kvalitet i forsknings- og 
veiledningsmiljøene og et mangfoldig rekrutteringsmiljø med mange gode søkere til utlyste 
rekrutteringsstillinger. Som tidligere nevnt binder SFF-tildelingene opp mange av fakultetets 
eksisterende rekrutteringsstillinger i årene framover. 


Fakultetets PhD-utdanning kan vise til god statistikk på rask utlysning av nye stillinger, full 
utnyttelsesgrad på tildelte UiB-stillinger, svært høy gjennomføringsevne og god gjennomføringstid på 
3,5 år for kandidater fakultetet har arbeidsgiveransvar for.  


Fakultetet har hatt mange kandidater i forskerutdanningen over mange år og har dermed 
opparbeidet en meget sterk veiledningskompetanse. Det store antall kandidater i 
forskerutdanningen gir en kritisk masse som bidrar sterkt til å heve kvaliteten i veiledningsmiljøene 
og dermed øke kvaliteten på våre avlagte doktorgrader. Gode vurderinger fra NFR-evalueringen og 
en rekke tilslag på større prosjekt som SFF, EU, Advanced grant, NFR, Friforsk, Jebsen-sentra og andre 
viser at kvaliteten i forskningsmiljøene jevnt over er høy.  


Fakultetet har behov for stipendiatstillinger i oppbygging av fagfelt innen eldremedisin, for å 
rekruttere i samsvar med Samhandlingsreformens behov for kompetanse, ernæring, farmasi, 
videreføring av forskningsaktivitet knyttet til den tidligere FUGE-satsingen, utvikling av vitenskapelig 
aktivitet knyttet til kjernefasiliteter og fakultetets styrking av fagfeltet etikk og global helse.  


Fakultetet har de siste årene tatt et stadig større ansvar for PhD-utdanningen fordi eksterne 
finansieringskilder har foretatt en strategiendring over til å finansiere mer og mer postdoktor- og 
forskerstillinger.  


Vi søker 10 stipendiatstillinger, 6 til områdene nevnt over og 4 frie ihht kvalitet og relevans.  


Når det gjelder karriereveier etter endt PhD-utdanning og kvalifiseringsstillinger til faste 
vitenskapelige stillinger er postdoktorstillinger helt avgjørende. Flere postdoktorstillinger bidrar til å 
redusere behovet og dermed omfanget av midlertidighet i andre stillinger. Postdoktorstillinger er 
også et konkurransefortrinn ved rekruttering av internasjonale forskere.  


Det er videre behov for postdoktorstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten innenfor de beste 
fagområdene samt å videreutvikle strategiske satsinger på kjernefasiliteter og translasjonsforskning. 
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Tilslag på fakultetets 3 SFF-søknader gjør at mange postdoktorstillinger bindes opp i egenandeler. 
Fakultetet har store forventninger til SFF’ene og stillingene er viktige bidrag til slike store satsinger 
med høy kvalitet. 


For å sikre vitenskapelig og metodologisk spisskompetanse, er det vesentlig at det ved 
kjernefasilitetene drives en kombinasjon av egen forskning og servicetjenester. Fakultetet ønsker 
dermed å knytte en postdoktorstilling til hver kjernefasilitet. Fakultetet bidrar i tillegg med 
egenandeler når forskere får tilslag på større internasjonale og nasjonale konkurranser av høy 
kvalitet med utlysninger som er i prosess (ERC advanced grant, biostatistikk infrastruktur etc..). 


Vi søker om 7 postdoktorstillinger, hvorav 4 for å sikre rekrutteringen til områdene rundt de 
prioriterte forskningskjernefasilitetene og 3 frie utfra kvalitet og relevans. 


Pri 5. Galenisk farmasi - laboratoriefasiliteter 
Det er av særlig strategisk betydning for forskning og undervisning i farmasi at faget “Galenisk 
farmasi” bygges opp i Bergen. Det er rekruttert i vitenskapelige stillinger til faget og oppbyggingen av 
undervisningen starter nå. Mat-Nat-fakultetet og MOF fremmer felles forslag om investeringer i 
laboratoriefasiliteter og mindre drift som tiltak utenfor rammen for å styrke undervisningen, 
farmasirettet forskning og samfunnsrelevansen til utdannede farmasøyter. Behovet for stillinger, 
infrastruktur og andre tiltak i oppbyggingen av faget vil fakultetene søke å løse i felleskap innenfor 
egne rammer.  
 


b) Bygg og bygningsinvesteringer 
Fakultetet har sendt eget brev til UiBs eiendomsavdeling om arealsaker til budsjett 2014 (se vedlegg 
3 til denne styresaken). Hovedinnholdet i budsjettforslaget er som følger: 


Gammelt odontologibygg (GOB) 
Fakultetet ser det som avgjørende at skisseprosjektet snarest starter og at de nødvendige ressurser 
blir satt inn for å sikre innflytting innen utgangen av 2015. Det er helt nødvendig at arbeidet i 
styringsgruppen og prosjektgruppen nå startes og at det lages en overordnet plan som tar høyde for 
fakultetets behov, samtidig som det inngår forpliktende avtaler med potensielle leietakere.  
 
Studenthuset Armauer Hansen hus 
Fakultetet har tidligere vedtatt rehabilitering av auditoriet og ombygging av vaktmesterbolig til 
studentbruk. Utarbeidet priskalkyle beløper seg til kr 19,7 mill. Finansiering utover ca kr 10 mill. er 
ikke avklart, og fakultetsledelsen er opptatt av at det blir en god dialog om prosjektet videre.   
 
Nytt barne- og ungdomssenter (BUSP) - Kvinneklinikken 
Nytt Barne- og Ungdomssenter i regi av Helse Bergen er under oppføring og første byggetrinn skal stå 
ferdig i 2016. I nye BUSP vil fakultetets barnemedisinske forskning (pediatri og tilgrensende 
forskningsområder) få moderne lokaler med nærhet til klinikk og studentarealer. Kvinneklinikken skal 
også inn i BUSP og dialog med Helse Bergen om romplanlegging skjer i dialog med EIA.  
 
Stort auditorium - Sentralblokken 
Fakultetet prioriterer total revidering av stort auditorium i Sentralblokken og viser til dialog med EIA 
om dette. Kostnadskalkyle er utarbeidet, men finansiering er uavklart.  
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Overlege Danielsens hus (ODH) 
Utprøvningsenhet for friske frivillige har nylig flyttet inn i midlertidige lokaler i 2. etasje i ODH. 
Enheten skal på sikt etableres i GOB. Institutt for global helse og samfunnsmedisin/Senter for 
internasjonal helse (inkludert Senter for fremragende forskning) samler virksomheten i bygget i 4. og 
5. etasje når 4. etasje er ferdig rehabilitert.  


Etter at studentlokalet «Munnhulen» i GOB ble stengt er studentene henvist til studentlokalene i 
underetasjen i ODH. Disse lokalene fremstår nå lite brukervennlige og studentene ved fakultetet er 
svært opptatt av at lokalene oppgraderes i tråd med skisseprosjektet for lokalene (kostnadskalkyle ca 
kr 2,5 mill.). Det er viktig for det psykososiale læringsmiljøet at det finnes gode samlingslokaler for 
studentorganisasjonene ved fakultetet. Det er ikke avklart finansiering for opprustning av 
studentlokalene i ODH. 


Studenthuset «Gamle Gade» 
Det bør utarbeides en tilstandsrapport for bygget, spesielt med tanke på taktekkingen. 
 
Sandviken sykehus 
Leierettsarealet som Klinisk institutt 1 benytter ved sykehuset trenger oppgradering. Det gjelder 
ventilasjonsanlegg, oppussing og utskifting av takplater med fuktskader, mm.  
Fakultetet viser til dialog mellom EIA og HMS-avdelingen og punktene i HMS-avdelingens rapport fra 
31.05.2012 som er oversendt EIA;  


- Kontorene og grupperom er preget av varm og tung luft. Dårlige luftkvalitet er merkbar. 
- Både HMS-senteret ved Helse-Bergen og HMS-seksjonen fra UiB råder til installering av et 


balansert ventilasjonsanlegg ved seksjon for psykiatri, Sandviken. 
- Fuktskadede takplater på bør skiftes ut. 
 


Fakultetet ber EIA ta saken opp med Helse Bergen med tanke på gjennomføring av nødvendige tiltak 
så snart det er mulig, slik at arbeidsforholdene ved Sandviken sykehus er i normalt god stand.  


c) Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivinger 
Fakultetet ber om kr 21. mill. i budsjett for avskrivingsinntekter for 2014. Fakultetet har de siste 
årene investert store summer i vitenskapelig utstyr og nødvendige oppgraderinger. 
Budsjettrammene ser ut til å bli meget stram i 2014 og vil begrense mulighetene for store 
investeringer. I 2014 ser det dermed ut til å bli lavere investeringer og høyere avskrivinger enn 
tidligere år. Dette vil medføre økt behov for avskrivingsinntekter for å dekke avskrivingene. 
Avskrivingsinntekter er ikke en del av den ordinære budsjettfordelingen men tilføres etter behov fra 
UiB sentralt for at fakultetets regnskap skal vise det faktiske verditapet for vårt utstyr.  


d) Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter) 
Fakultetet ber om kr 20. mill. i budsjett for instituttinntekter for 2014. Fakultetet har særlig tre større 
inntektstyper når det gjelder instituttinntekter. Klinikkinntektene ved Odontologisk 
Universitetsklinikk er de klart største med et budsjettforslag på 11 mill. i 2014. Deretter følger 
kjernefasilitetene med flere millioner fakturert til eksterne brukere og til sist har vi et par faste 
avtaler hvor eksterne finansieringskilder dekker kostnader ved fakultetet. I 2014 øker vi 
budsjettforslaget noe på grunn av forventning til høyere pasientinntekter ved OUK og større aktivitet 
ved kjernefasilitetene. 
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3. Budsjettforslag 2014 – prognose for bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 


Det forventes at bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2014 samlet vil gå noe ned med kr 6 mill. 
sammenlignet med 2013. Dette skyldes først og fremst en nedgang på NFR-aktiviteten hvor SFF’ene 
ikke vil være i full aktivitet ihht budsjett neste år. Ellers kan aktiviteten bli høyere dersom fakultetet 
får nye gaver som følge av at gaveforsterkningsordningen trolig blir gjeninnført.  


Tabell 8 BOA, dekningsbidrag og rekrutteringsstillinger (tall i 1 000) 


 


60 % av aktiviteten vår er fra andre kilder enn NFR, EU og oppdragsfinansiert forskning. Blant disse 
bidragsyterne har fakultetet mange prosjekt som ikke gir eller gir svært lite dekningsbidrag. Dermed 
har fakultetet et stort egenfinansieringsbidrag til slike prosjekter som binder opp midler i 
grunnbevilgningsøkonomien. Økt prosjektomfang fra nulldekningsbidragsfinansieringskilder de siste 
årene gir derfor strammere rammer i grunnbevilgningen.  


a) Bidrag fra Forskningsrådet 
Av midlene mottatt fra forskningsrådet, er det forventet at vi bruker om lag kr 77 mill. kroner neste 
år. I 2014 forventes det aktivitet ved alle de tre SFF’ene ved fakultetet, men alle vil ikke være i full 
drift ved starten av året. Det søkes jevnlig på nye utlysninger fra NFR, men noen prosjekter går også 
ut. I 2013 forventes aktivitet på om lag kr 73 mill., så budsjettet for 2014 er en økning på under 10 %. 


b) Bidrag fra EU 
Fakultetet har i overkant av 20 EU-prosjekter av varierende størrelse. I år forventes aktiviteten til å 
bli om lag kr 10,5 mill. Rundt 10 av prosjektene er i en avsluttende fase og vil ikke ha stor aktivitet i 
2014. Vi forventer likevel at aktiviteten kommer til å øke noe i 2014 fordi det er enkelte store 
prosjekt som har full aktivitet. Vårt største EU-prosjekt pr nå er ERC-prosjektet. Dette har ikke 
kommet ordentlig i gang, men det forventes at det vil ha betydelig større aktivitet i 2014. 


c) Andre bidragsinntekter 
I tillegg til bidrag fra NFR og EU har fakultetet betydelige bidrag fra andre kilder. Dette er blant annet 
statlige etater (f. eks Helse Bergen, Helse og omsorgsdepartementet), stiftelser (f. eks Bergens 
medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen etc.) og 


Bidrag fra:
Budsjett 


2013
Prognose 


BOA 2013
Budsjett 


BOA 2014
Av dette 


dekningsbidrag
Postdoktorer 


(årsverk)
Stipendiater 


(årsverk)
Forskningsrådet 85 000      72 900          77 000          11 700               15,5                 24,0                 
- Herav SFF 8 500            18 000          3 000                4,0                   6,0                   
EU 13 000      10 500          14 000          1 800                3,8                   4,0                   
Andre, sum 133 000    137 900         136 000         7 200                12                    12                    


  -  Statlig finansiering 60 000      22 500          14 000          1 300                -                    -                    
  -  Organisasjoner -           900               1 000            200                   -                    -                    
  -  Gaveforsterkning -           25 900          18 000          -                    4,0                   -                    
  -  Gaver -           19 800          28 000          2 000                2,0                   4,5                   
  -  Næringsliv/Privat 2 000       1 500            4 000            400                   -                    -                    
  -  Stiftelser 70 000      34 500          37 000          2 800                0,5                   2,5                   
  -  Andre 1 000       32 800          34 000          500                   5,0                   5,0                   


Oppdrag 9 000       8 000            7 000            1 500                -                    -                    
SUM BOA 240 000    229 300         234 000         22 200               30,8                 40,0                 
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gaver fra veldedige organisasjoner (f. eks Kreftforeningen). Det forventes en aktivitet på om lag kr 
138 mill. i 2013.  Dette er på nivå med det som forventes i 2014. 


d) Oppdrag 
Fakultetet har en liten portefølje med oppdragsprosjekt som fortsetter også i 2014. Det er ønskelig 
med økt aktivitet inn mot oppdragsprosjekt.  


4. Utsatt inntekt – grunnbevilgning og bidrags- og 
oppdragsforskning 


Det er utfordrende å vurdere overføringer ved utgangen av 2014.  


Fakultetets stramme budsjettsituasjon og det vi vet om våre budsjettrammer neste år gjør at vi 
forventer negativ overføring også ut fra 2014. Vi mener den må reduseres en del neste år ut fra de 
tiltakene som er satt i verk for å tilpasse aktiviteten til strammere budsjettrammer men at det vil 
gjenstå om lag kr 15 mill. i minus.  


Utsatt inntekt i Bidrags og oppdragsaktiviteten ut fra det vi vet pr i dag skal bygges noe ned men 
dette avhenger av betalingsplanene for SFF og en forventet gjeninnføring av 
gaveforsterkningsordningen som kan gi økte forskuddsbetalinger. 


Tabell 9 Utsatt inntekt – grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsforskning 2014 


 
 
 
12.09.2013 ØRH 


Overført inntekt 2012 Mål 2013 Mål 2014
Grunnbevilgning - annuum -23 214     -25 000     -15 000     
Grunnbevilgning prosjekt -235          -10 000     -            
Grunnbevilgning kjernefasiliteter 11 341      10 000      5 000        
Sum overføringer -12 108     -25 000     -10 000     


Overført inntekt 2012 Mål 2013 Mål 2014
NFR        -4 284         5 000       20 000 
  -  herav SFF         5 000       19 000 
EU         1 468         5 000         1 000 
Andre       56 483       60 000       43 000 
  -  Statlig finansiering         6 305       11 466         2 000 
  -  Kommunal og fylkeskommunal finansiering               -                 -   
  -  Organisasjoner         5 253         2 465               -   
  -  Gaveforsterkning       20 547       13 500       12 000 
  -  Gaver       21 800       30 257       26 000 
  -  Nærligsliv/Privat         1 068             -35            500 
  -  Stiftelser             -48         1 000 
  -  Andre         1 510         2 395         1 500 
Oppdrag         1 606         1 700         1 000 
SUM BOA       55 273       71 700       65 000 
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Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen 


med utfyllende regler for Det medisinsk-odontologiske fakultet  


 


Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 


nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 og § 3-9. 


DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 


§ 1 Forskriftens virkeområde  


Forskriften gjelder for all utdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.), med 


følgende presiseringer: 


Dersom det i den enkelte ph.d.-kandidats opplæringsdel inngår kurs/emner som normalt tilbys på 


masternivå (300-emner), gjelder de reglene som er fastsatt for disse nivåene, jf. lov om universiteter 


og høyskoler, forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og 


fakultetenes utfyllende regler til nevnte forskrift og de enkelte studieplanene og emnebeskrivelsene. 


For ph.d.-kandidater som i forbindelse med fellesgrader oppholder seg ved andre institusjoner eller 


arbeidsplasser som ledd i forskerutdanningen, gjelder også vedkommende institusjons regler.  


For opplæringsdelen, jf. § 7, gjelder universitets- og høyskolelovens disiplinærregler ved siden av 


forskriften her, jf. lovens § 4-7. For øvrig gjelder disiplinærreglene i forskriften her, jf. § 5.5.2.  


Dersom ph.d.-kandidaten er arbeidstaker ved Universitetet i Bergen eller andre steder, gjelder også 


lover og avtaler som er fastsatt for arbeidsforholdet. 


§ 2 Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-utdanningen 


§ 2.1 Målsetting for ph.d.-utdanningen 


Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid i 


samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god 


vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.  







Ph.d.-utdanningen skal gi ph.d.-kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med 


kvalifikasjonsrammeverket.  


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet:  


Kandidater med finansiering fra Universitetet i Bergen eller eksterne kilder, som har veiledning ved 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, skal søke opptak i det organiserte 


forskerutdanningsprogrammet ved fakultetet.   


 


§ 2.2 Innhold i ph.d.-utdanningen  


Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig 


avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. I tillegg skal ph.d.- kandidaten ha en 


opplæringsdel i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig 


som faget settes inn i en videre ramme. I ph.d.-utdanningen skal ph.d.- kandidaten også få trening i 


formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten.  


§ 2.3 Omfang av ph.d.-utdanningen 


Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av 


minimum 30 studiepoengs omfang.  


Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under 


aktiv veiledning. 


Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av: 


1. Godkjent vitenskapelig avhandling 


2. Godkjent gjennomføring av kursdelen, eventuelt annen godkjent faglig skolering eller 


kompetanse 


3. Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne 


4. Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas) 


§ 3 Ansvaret for ph.d.-utdanningen 







Styret ved Universitetet i Bergen har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen ved 


institusjonen. Ansvaret for gjennomføringen av ph.d.-utdanningen er delegert til fakultetene 


innenfor deres respektive fagområder. Ansvaret for koordinering av tverrfaglig og tverrfakultær 


ph.d.-utdanning skal ivaretas av et vertsfakultet.  


§ 4 Kvalitetssikring av opplæringsdelen 


Fakultetene skal kvalitetssikre emnene i ph.d.-utdanningens opplæringsdel i tråd med retningslinjene 


for kvalitetssikring av emner på bachelor- og masternivå. Se Handbok for kvalitetssikring av 


universitetsstudier. 


DEL II OPPTAK 


§ 5 Opptak 


§ 5.1 Vilkår for opptak 


For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jamfør 


beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket om andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt vurdering 


godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Fakultetet kan i utfyllende regler 


stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent tilgjengelige og i tråd med 


institusjonens rekrutteringspolitikk og faglige profil.  


Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen: 


Søknadsskjema 


Avtale om opptak 


Søknaden bør inneholde: 


1. Dokumentasjon for utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket 


2. Prosjektbeskrivelse som omfatter: 


- faglig redegjørelse for prosjektet 


- fremdriftsplan 


- finansieringsplan 


- dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser 



http://www.uib.no/forskningsutvalget/skjema/PhD-soknadsskjema.doc

http://www.uib.no/forskningsutvalget/skjema/PhD-avtale%20ved%20opptak.doc





- eventuelle planer for opphold ved annen (inkl. utenlandske) forskningsinstitusjon eller 


virksomhet 


- faglig formidling 


- opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter 


- plan for opplæringsdelen, inkludert opplæring som vil gi generell kompetanse i samsvar med 


kvalifikasjonsrammeverket 


- forslag om minst én veileder og angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø 


- redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger prosjektet reiser og hvordan 


disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra 


forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (som informanter, pasienter 


og foreldre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden 


Det fagmiljøet ph.d.-kandidaten skal knyttes til, bør delta aktivt i utformingen av prosjektbeskrivelsen 


og i opplegget for selve ph.d.-utdanningen. 


Ph.d.-kandidaten og hovedveileder bør raskest mulig og senest innen tre (3) måneder etter opptak 


sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for justeringer. 


Prosjektbeskrivelsen bør gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode. 


Institusjonen kan kreve residensplikt. 


Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av det 


forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års 


fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, bør søkeren avvises, jf. § 5.3. 


Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn det som er godkjent i forskriftens § 


10.4, skal søknad om dette leveres sammen med planen for studiet.  


Fakultetet fastsetter søknadsskjema og kan fastsette krav til ytterligere dokumentasjon. 


Fakultetet kan sette ytterligere vilkår for opptak i sine utfyllende regler.  


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet:  


For stipendiater med finansiering fra Det medisinsk-odontologiske fakultet, Norges forskningsråd 


eller annen instans med stipendtildeling etter vitenskapelig vurdering og konkurranse, legges 


prosjektbeskrivelsen som lå til grunn ved stipendtildelingen også til grunn ved opptak i 







forskerutdanningen. Vesentlige endringer i prosjektet etter opptak skal sendes til fakultetet for 


godkjenning. 


 


§ 5.2 Framgangsmåten ved opptak  


Søknad om opptak skal stiles til det fakultetet som har det fagområdet det søkes opptak til og sendes 


gjennom det instituttet søkeren ønsker å bli knyttet til. Fakultetet kan i sine utfyllende regler 


fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere hvis antallet søkere overstiger 


opptakskapasiteten. 


Dersom søkers prosjekt tilsier at det kan være aktuelt med tilknytning til flere fagmiljø, skal det før 


opptak innhentes uttalelse fra disse fagmiljøene og deres respektive institutter. Det skal stilles opp 


en tentativ prosentvis fordeling av innsats fra fagmiljøene og fra eventuelle eksterne partner.  


Avgjørelsen om opptak baseres på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelsen, søkerens formelle 


kvalifikasjoner, tilstrekkelige ressurser for gjennomføringen og den innsendte planen for 


forskerutdanning og skjer etter innstilling fra vedkommende institutt. Dersom prosjektets art gir 


grunn til det, skal det legges vekt på planens redegjørelse for de rettslige og etiske 


problemstillingene. 


Fra tilsagn om opptak er gjort kjent for ph.d.-kandidaten, skal det ikke gå mer enn én måned før 


signert avtale om ph.d.-utdanning foreligger.  


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Instituttet foretar innledende vurdering av søknaden i henhold til gjeldende bestemmelser før 


søknad om opptak oversendes fakultetet. Det forutsettes at instituttet ved anbefaling av opptak 


godtgjør at kandidaten har nødvendig utstyr og annen infrastruktur (kontor-, laboratorieplass mv) til 


å gjennomføre forskningsprosjektet. 


 


§ 5.3 Opptaksvedtak 







Vedtak om opptak gjøres av fakultetet selv. Vedtaket baseres på en samlet vurdering av søknaden, se 


§ 5.2 tredje ledd.  


I vedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov som er skissert i 


søknaden plasseres, og avtaleperioden/opptaksperioden fastsettes med startdato og sluttdato. 


Startdato settes lik startdato for finansiering. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til 


rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag. 


Opptak bør nektes hvis: 


- avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen 


- de immaterialrettslige avtalene som er inngått, er så urimelige at institusjonen ikke bør medvirke i 


prosjektet 


- søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres etter 


at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen, jf. § 5.1 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Alle kandidater som tas opp i ph.d.-programmet ved MOF, skal ha minimum to veiledere ved 


opptak. Det anbefales ikke mer enn maksimalt fire veiledere per kandidat.  


 


 


§ 5.4 Opptaksperiode  


Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge 


gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn seks (6) år. 


Fakultetet kan i sine utfyllende regler ha strengere krav til progresjon under studieløpet. 


Maksimaltid på et ph.d.-program er normalt 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og pliktarbeid 


medregnes ikke. 







Avtaleperioden kan forlenges ved permisjoner som følger av kandidatens rettigheter som 


arbeidstaker, eller gjennom rettigheter gitt gjennom andre finansieringskilder. 


Ved lovhjemlede avbrudd forlenges opptaksperioden tilsvarende. 


Opptaksperioden kan etter søknad forlenges på annet grunnlag. I søknaden må det vedlegges en 


redegjørelse for hva som er gjort/publisert og hva som gjenstår av ph.d.-arbeidet. Søknaden kan 


innvilges der fakultetet etter en samlet vurdering finner at prosjektet vil kunne gjennomføres i 


forlengelsesperioden. Bekreftelse fra veileder og grunnenhet om veiledning i forlengelsesperioden 


må foreligge. 


Ved innvilget forlengelse kan fakultetet selv sette ytterligere vilkår. 


Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter etter ph.d.-avtalen, slik at 


ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til universitetets 


infrastruktur. Ph.d.-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for 


ph.d.-graden. 


 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Kortere ph.d.-periode kan gis dersom kandidaten alt har gjennomført deler av sitt 


forskerutdanningsprogram, eller når opptaket bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling 


(stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanningsprosjektet blir 


tre år.  (Jmf. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig 


assistent og spesialistkandidat, § 1-3, 6. ledd.) 


 


§ 5.5 Avslutning før avtalt tid 


§ 5.5.1 Frivillig avslutning 


Ph.d.-kandidaten, veilederen eller fakultetet kan ta initiativ til å avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes 


før avtalt tid. Ved slik frivillig avslutning av ph.d.-utdanningen skal det ved egen avtale fastsettes 







hvordan partene ordner spørsmål om eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, utstyr og rettigheter 


til resultater.  


Ved frivillig avslutning som skyldes ph.d.-kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til 


annet fakultet, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet. 


En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et forskerutdanningsløp, kan ikke 


leveres inn til bedømmelse som en fri doktorgrad/dr.philos.  


§ 5.5.2 Tvungen avslutning 


Fakultetet kan beslutte tvungen avslutning før avtalt tid for ph.d.-utdanningen er utløpt. Slik tvungen 


avslutning kan besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:  


- Gjentatte og vesentlige brudd fra ph.d.-kandidaten side av informasjons-, oppfølgings- eller 


rapporteringsplikt  


- Vesentlig forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet av en slik art at det skaper begrunnet tvil 


om ph.d.-kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for 


tvungen avslutning, må den vesentlige forsinkelsen skyldes forhold som ph.d.-kandidaten selv har 


herredømme over 


- Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som ph.d.-kandidaten 


selv har herredømme over 


- Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, som fusk som rammes av 


reglene i universitets- og høyskolelovens § 4-7 


- Opptreden fra en kandidat som bryter med den tilliten som må foreligge mellom universitet og 


ph.d.-kandidat under gjennomføringen, også straffbare forhold knyttet til gjennomføringen av ph.d.-


utdanningen 


Vedtak om tvungen avslutning gjøres av det fakultetet hvor ph.d.-kandidaten er opptatt etter 


innstilling fra grunnenhet. Vedtaket kan klages til Den sentrale klagenemnd. 


Dersom ph.d.-kandidaten er tilsatt ved universitetet, kan avtalen kun avsluttes dersom vilkårene for 


oppsigelse eller avskjed i tjenestemannsloven er oppfylt.  







§ 5.6 Ph.d.-avtalen  


Opptak til universitetets ph.d.-program formaliseres gjennom en skriftlig avtale innenfor rammen av 


standardavtalen for opptak vedtatt av universitetsstyret. Avtalen underskrives av ph.d.-kandidat, 


veileder(e), institutt og det fakultetet ph.d.-kandidaten er tatt opp ved. Avtalen regulerer partenes 


rettigheter og plikter i opptaksperioden og skal sikre at ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt 


forskermiljø og legge til rette for at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Veileder 


som eventuelt oppnevnes etter opptakstidspunktet skal underskrive avtalen umiddelbart etter 


oppnevning. Minst én veileder skal være oppnevnt ved opptakstidspunktet, jf § 5.3. 


Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Bergen undertegner egen arbeidsavtale.  


For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part, skal 


det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom kandidaten, fakultetet og den 


eksterne parten. 


Dersom ph.d.-kandidaten er knyttet til annen arbeidsplass, skal det inngås avtale som regulerer 


arbeidsvilkårene, også tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for vitenskapelig utstyr. 


Avtalen skal sikre at ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskningsmiljø og legge til rette 


for at ph.d.-utdanningen kan gjennomføres til avtalt tid. 


I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må institusjonens 


retningslinjer for slikt samarbeid følges og egne avtaler inngås på fastsatte skjema. Avtalen skal 


normalt foreligge sammen med opptaksavtalen. 


Avtalen skal angi tidspunktet ph.d.-utdanningen påbegynnes. 


Vesentlige endringer i avtalen som påvirker gjennomføringen av forskningsprosjektet eller 


opplæringsdelen, skal forelegges fakultetet til eventuell godkjenning.  


§ 5.7 Infrastruktur 


Ph.d.-kandidaten skal ha nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet til 


disposisjon. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring, tas ved 


grunnenhet/fakultetet. For ph.d.-kandidaten med ekstern finansiering og/eller arbeidsplass, inngås 


det avtale mellom grunnenhet/fakultetet og ekstern part i forbindelse med det enkelte 







forskningsprosjektet. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for 


den aktuelle ph.d.-kandidaten gjøres, eller umiddelbart etterpå. 


DEL III GJENNOMFØRING 


§ 6. Veiledning 


§ 6.1 Veiledning  


Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå under individuell veiledning, og ph.d.-kandidaten skal 


ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt forskningsmiljø. Ph.d.-kandidaten 


skal ha anledning til å få sitt avhandlingsarbeid drøftet i seminar. 


Når arbeidet med en ph.d.-avhandling involverer flere institutt, skal faglig kreditt og eventuell 


økonomisk uttelling for det enkelte institutt nedfelles i egen avtale (opptaksavtale del B). Dette 


gjelder også når veilederne for en avhandling kommer fra ulike institutt. Se eget punkt i 


opptaksavtalen om dette. 


Ph.d.-kandidaten bør som hovedregel ha to veiledere, hvor en oppnevnes som hovedveileder. 


Veilederne oppnevnes av fakultetet selv og hovedveileder bør være oppnevnt på opptakstidspunktet. 


I tillegg kan det oppnevnes en eller flere medveiledere. Veileder(e) skal ha doktorgrad eller 


tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst en av de oppnevnte 


veilederne bør ha tidligere erfaring fra veiledning av kandidater på master- og/eller ph.d.-nivå.  


Hovedveileder har det faglige og administrative hovedansvaret for ph.d.-utdanningen for ph.d.-


kandidaten og skal være ph.d.-kandidatens primære kontakt i det daglige. Hovedveileder skal 


normalt være tilsatt ved det fakultet der ph.d.-kandidaten er tatt opp, eller fra institusjoner godkjent 


av fakultetet. Ekstern veileder kan være hovedveileder basert på avtaler mellom den institusjonen 


vedkommende er ansatt ved og UiB. Dersom fakultetet oppnevner ekstern hovedveileder, skal det 


oppnevnes medveileder fra fakultetet.  


Medveileder(e) er øvrig(e) fagperson(er) som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for 


ph.d.-kandidaten med hovedveileder. 


Ekstern veileder er en veileder fra et annet fakultet enn det ph.d.-kandidaten er tatt opp ved, eller 


som kommer fra en institusjon utenfor Universitetet i Bergen.  







Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 flg. gjelder for veilederne. 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Alle kandidater som tas opp i ph.d.-programmet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet skal ha 


minst to veiledere. Minst en veileder skal være knyttet til det instituttet kandidaten knyttes til. 


Dersom hovedveileder ikke er ansatt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, har intern veileder 


et særskilt ansvar for at regler og retningslinjer ved Universitetet i Bergen og Det medisinsk-


odontologiske fakultet blir fulgt, og at frister i ph.d.-programmet overholdes. 


 


§ 6.2 Veiledningens innhold  


Ph.d.-kandidaten og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Veileder har ansvar for å følge opp kandidatens 


faglige utvikling. Kontakthyppigheten bør fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen, jf. § 9. 


Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens arbeid og vurdere den i 


forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5.1. Veileder plikter å følge opp faglige forhold 


som kan medføre forsinket gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor 


normert tid.  


Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere 


hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av 


fremstillingen, som disposisjon, språklig form og dokumentasjon og gi hjelp til orientering i 


faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek og arkiv. Veilederne skal gi ph.d.-kandidaten 


veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.  


§ 6.3 Midtveisevaluering 


Hver ph.d.-kandidat skal gjennomgå en midtveisevaluering. Fakultetet bestemmer tidspunkt og form 


og kan gi alminnelige retningslinjer. Som hovedregel skal midtveisevalueringen inkludere faglige 


innspill fra forskere innenfor ph.d.-kandidatens eget fagfelt og/eller tilgrensende fagfelt. 


Midtveisevalueringen, i likhet med den jevnlige rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe ph.d.-


kandidaten, ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller blir 







forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Fakultet, veileder(e) og ph.d.-kandidat 


plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring 


av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt som mulig, kan bli gjennomført innenfor normert 


tidsramme. 


§ 6.4 Avslutning av veiledningen 


Ph.d.-kandidaten og veileder kan ved enighet be fakultetet om å oppnevne ny veileder for ph.d.-


kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. 


Hvis en ph.d.-kandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser slik de 


er spesifisert i denne forskriften og i tilhørende avtaler, plikter den part som hevder at det foreligger 


brudd på forpliktelser å ta dette opp med den annen part. Ph.d.-kandidaten og veileder skal i 


fellesskap søke å finne en løsning på situasjonen som er oppstått. 


Hvis partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal løses, kan 


ph.d.-kandidaten eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En anmodning om å bli løst fra 


veiledningsavtalen skal sendes til fakultetet, som eventuelt vedtar å løse ph.d.-kandidat og veileder 


fra avtalen. 


I forbindelse med denne beslutningen skal fakultetet påse at kandidaten skriver under veilederavtale 


med ny veileder.  


Veilederen/veilederne og fakultetet skal påse at rettighetstvister og eventuelle andre forhold som 


kan medføre konflikter, i størst mulig grad avklares på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke oppstår fare 


for forsinkelse i ph.d.-kandidatens prosjekt. 


Tvister om veileders og ph.d.-kandidatens faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til 


behandling og avgjørelse ved vedkommende fakultetet. Avgjørelsen fra fakultetet kan påklages til 


Den sentrale klagenemnd. 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Konflikter skal alltid først søkes løst på lavest mulig nivå. Saker om avslutning av veiledning skal alltid 


først sendes til instituttet. Dersom det ikke lykkes å løse saken på instituttnivå, kan saken 


oversendes fakultetet.  







 


§ 7 Opplæringsdelen 


§ 7.1 Opplæringsdelens formål  


Ph.d.- utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme. 


Institusjonen har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på 


høyt faglig nivå og etter internasjonal standard, med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, 


trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. 


Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i 


tråd med kvalifikasjonsrammeverket. 


Dersom institusjonen ikke selv tilbyr hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at 


ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner.  


§ 7.2 Opplæringsdelens omfang 


Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter 


opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn fem (5) år ved 


opptaksdato.  


Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Alle elementer 


som inngår i opplæringsdelen skal dokumenteres. 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Følgende opplæringselementer kan unntas fra hovedregelen om at de ikke bør være mer enn fem 


(5) år ved opptak: Godkjent medisinsk eller odontologisk spesialitet, opplæringsdel godkjent som del 


av fullført forskerlinje, kurs i bruk av forsøksdyr i medisinsk forskning.  


 


§ 7.3 Opplæringsdelens innhold 







Opplæringsdelen av ph.d.-utdanningen skal inneholde faglig og metodisk skolering som er ønskelig av 


hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles store krav til 


vitenskapelig innsikt. I tillegg skal opplæringsdelen gi trening i formidling av faglig arbeid overfor 


fagfeller, studenter og allmennheten. Opplæringsdelen skal inneholde vitenskapsteori og etikk med 


et omfang som minst gir fem (5) studiepoeng.  


Fakultetet er ansvarlig for å gi alle ph.d.-kandidater tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå. 


Dersom fakultetet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal fakultetet legge til rette for at 


ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre enheter/ fakulteter, eller ved en annen 


institusjon som gir godkjent doktorgradsopplæring. Faglige nettverk og forskerskoler kan involveres. 


Opplæringen kan gis dels som regelmessige forelesninger/seminarer, dels som kortere intensive 


samlinger eller i annen form godkjent av fakultetet. I de fag der det ikke foreligger egnet kurstilbud, 


kan individuelt lesepensum godkjennes som del av opplæringen. Som et ledd i opplæringsdelen kan 


ph.d.-kandidaten holde vitenskapelige innlegg, seminar eller forelesninger og på denne måten få 


øvelse i faglig formidling. Populærvitenskapelig arbeid som krever tilnærmet samme arbeidsinnsats, 


kan godkjennes som tilsvarende skolering i faglig formidling.  


Alle som er tatt opp til ph.d.-utdanningen, skal følge opplæringsdelen. Det kreves dokumentasjon for 


at ph.d.-kandidaten har tilegnet seg nødvendige faglige kunnskaper. Slik dokumentasjon kan skje 


gjennom obligatoriske praktiske øvelser, skriftlige eller muntlige prøver, forelesninger, 


seminarundervisning eller i form av vitenskapelige og/eller populærvitenskapelige artikler eller i 


annen form godkjent av fakultetet.  


Fakultetet kan likevel frita for deltakelse i deler av opplæringsprogrammet når tilsvarende krav er 


oppfylt ved annen enhet/fakultet eller institusjon som gir godkjent opplæring. Det kan også gis helt 


eller delvis fritak for slik deltakelse dersom annen opplæring eller forskningsmessig erfaring som gir 


tilsvarende kompetanse, kan dokumenteres, for eksempel ved forskningsopphold ved annen 


forskningsinstitusjon, gjennom faglige nettverk og deltakelse i nasjonale eller internasjonale 


forskerkurs og forskerskoler. 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Fakultetet kan i særskilte tilfeller frita for deler av opplæringsdelen når tilsvarende opplæring eller 


forskningserfaring som resulterer i tilsvarende kompetanse kan dokumenteres. Slike fritak kan bare 


gis for obligatoriske kurs, og det vil ikke bli gitt fritak fra regelen om at opplæringsdelen må 







inneholde min. 30 stp. totalt.  


Studenter som fullfører fakultetets Forskerlinje gjennomfører doktorgradsprogrammets 


opplæringsdel som del av Forskerlinjen, og fritas dermed for denne i doktorgradsprogrammet. 


For øvrig vises det til egne retningslinjer for beregning av studiepoeng i opplæringsdelen. 


 


§ 8 Ph.d.-kandidatens rettigheter ved permisjon  


Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge undervisning og 


avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå som en del av kandidatens opplæringsdel under 


permisjonstiden, i tråd med lov om folketrygd (folketrygdloven), kapittel 14, § 14-10, fjerde ledd.  


 


§ 9 Rapportering 


I løpet av avtaleperioden skal ph.d.-kandidaten og hovedveileder, hvert år levere separate skriftlige 


rapporter om framdriften av ph.d.-utdanningen. Rapportene skal sendes til og godkjennes av 


fakultetet eller av andre enheter som fakultetet har delegert dette til. 


Fakultet, veileder(e) og ph.d.-kandidaten plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for 


forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt som 


mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme. 


Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller 


utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før 


avtaleperiodens utløp. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt 


veilederansvaret.  


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Instituttene har ansvar for å følge opp sine kandidater og deres veiledere.   


 







§ 10 ph.d.-avhandlingen 


§ 10.1 Krav til avhandlingen  


Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt 


faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og 


empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlingen skal kunne bidra til å utvikle 


ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets 


vitenskapelige litteratur. 


Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av faglig arbeid som er utført 


tidligere i studiet.  


Flere arbeider kan godkjennes som deler av avhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I 


tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere rede for 


helheten i avhandlingen. 


Et arbeid eller deler av arbeid som ph.d.-kandidaten tidligere har fått godkjent for doktorgraden ved 


norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole, kan ikke bli gjenstand for bedømmelse, selv om 


arbeidet innleveres i omarbeidet form.  


 


§ 10.2 Fellesarbeid  


Fellesarbeid godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. 10.1) forutsatt at ph.d.-


kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den utstrekning det 


er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra de øvrige forfatterne, 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Det vises til egne utfyllende regler om publikasjoner i doktorgradsavhandlinger ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet og Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 


 







eller sentrale representanter for disse og eventuelt andre som har fulgt arbeidet, slik at ph.d.-


kandidatens innsats kan identifiseres. Fellesarbeid bør i størst mulig grad avtales på forhånd. 


Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten følge 


normene for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale 


standarder.  


I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring 


som beskriver ph.d.-kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.  


§ 10.3 Arbeider som ikke godtas  


Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke 


antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av 


flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel 


benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet. 


Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved 


opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Det kan dispensere fra dette kravet 


dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det. 


Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf § 11.3. 


§ 10.4 Språk  


Avhandlingen skal være skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Dersom ph.d.-kandidaten 


ønsker å benytte et annet språk enn disse, skal det være søkt og gitt tillatelse til dette ved opptak, jf. 


§ 5.1.  


 


§ 10.5 IPR- rettigheter  


Universitetets IPR- reglement, se Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og 


arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen, vedtatt av universitetsstyret i sak 74/10 (1.12.2010), 


gjelder for alle som er tatt opp som ph.d.-kandidater innenfor ph.d.-utdanningen ved Universitetet i 


Bergen. Dersom ph.d.-kandidaten er ansatt ved en institusjon som har et annet reglement enn det 







UiB har, må forhold knyttet til IPR og regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner 


nedfelles i avtale. 


Den som skaper et forsknings- eller arbeidsresultat, har i utgangspunktet rettighetene til dette med 


mindre annet følger av lov, avtale eller Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til 


forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen. I reglementet er det bestemmelser om 


plikten som er gitt i lov om å melde fra om resultater fra forskning som kan ha potensial for 


næringsmessig utnytting. 


 


DEL IV FULLFØRING 


§ 11 Bedømmelse 


 


§ 11.1 Grunnlag for bedømmelse  


Doktorgraden tildeles på grunnlag av: 


a. Godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, eventuelt annen godkjent faglig skolering 


eller kompetanse  


b. Godkjent vitenskapelig avhandling 


c. Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas 


§ 11.2 Tidsbruk fra innlevering til disputas  


Institusjonen må bestrebe at tiden fra innlevering av avhandlingen til disputas er kortest mulig. Det 


skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering til disputas. 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Det vises for øvrig til Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet, Universitetet i Bergen. 


 







Det er hovedveileders ansvar å gjøre fakultetet oppmerksom på at innlevering er nært forestående, 


slik at nødvendige forberedelser kan starte. 


§ 11.3 Innlevering, tilbaketrekking  


Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til det fakultet ph.d.-kandidaten er knyttet til. Med 


søknaden skal det følge det antallet eksemplarer av avhandlingen som fakultetet bestemmer. 


Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at opplæringsdelen er fullført og 


godkjent, jf. § 7.2. Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, leveres ytterligere det antallet 


eksemplarer som kreves av det enkelte fakultet. Avhandlingen leveres i standardisert format og i den 


form (papirbasert/elektronisk) fakultetet bestemmer. 


Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares 


for ph.d.-graden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er innlevert. 


Som vedlegg til søknaden skal følge: 


- Avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den form og det 


antall eksemplarer institusjonen har bestemt 


- Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, som etiske avklaringer jf. § 5.1 2. ledd  


- Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 10.2  


- Erklæring om ph.d.-arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang 


- Erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon 


Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Fakultetet kan på selvstendig grunnlag 


avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke har høy 


nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité. 


Søknader som ikke fyller kravene, skal avvises. 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


Søknadskjema og vedlegg leveres i papir, sammen med en USB-pinne eller CD med hele 


avhandlingen (inkludert publikasjoner) som én pdf-fil.  


Som hovedregel skal avhandlingen ikke leveres i papir. Unntaket er kandidater som ikke ønsker å 


levere avhandlingen som pdf-fil. Disse skal levere fire papireksemplarer av avhandlingen.  







 


§ 11.4 Oppnevning av bedømmelseskomité  


Til å bedømme avhandlingen og forsvaret av den, oppnevner fakultetet etter forslag fra 


vedkommende institutt, en sakkyndig bedømmelseskomité på minst 3 medlemmer. Begrunnelsen 


bør vise hvordan komitéen samlet dekker avhandlingens fagfelt. 


Fakultetet utpeker en av sine representanter til komitéens leder. Når særlige grunner tilsier det, kan 


fakultetet oppnevne en administrativ leder som ikke deltar i den faglige bedømmelsen av 


avhandlingen. Så vidt mulig skal to av komitémedlemmene være uten tilknytning til UiB. Minst ett av 


medlemmene bør være fra utenlandsk lærested. Medlemmene skal ha doktorgrad eller tilsvarende 


faglig kompetanse. Det kjønn som ph.d.-kandidaten har, bør være representert i komiteen. Komiteen 


skal normalt settes sammen slik at begge kjønn er representert. Habilitetsreglene i forvaltningslovens 


§§ 6 flg. gjelder for komitéens medlemmer, jf. og lovens § 10.  


Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av komitéen, men kan om ønskelig innkalles til samtaler i 


denne for å gjøre rede for veiledningen og arbeid med avhandlingen. Oppnevnt veileder kan heller 


ikke administrere komitéens arbeid eller lede disputasen. Dette må imidlertid ikke hindre samarbeid 


om grader med institusjoner som har en annen praksis. Det bør normalt ikke gå mer enn én måned 


fra avhandlingen innleveres til ph.d.-kandidaten underrettes om komitéens sammensetning. Ph.d.-


kandidaten skal gis anledning til å innlevere skriftlige merknader om komitéens sammensetning, 


senest innen én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten. 


Hvis en avhandling leveres inn i omarbeidet versjon for ny bedømmelse, se § 12.5, bør minst ett 


medlem fra den opprinnelige bedømmelseskomitéen delta i den nye komitéens arbeid.  


Komiteens innstilling skal normalt foreligge senest tre måneder etter at komiteen har mottatt 


avhandlingen.  


§ 12 Komitéens innstilling og behandling av innstillingen  


§ 12.1 Komitéens innstilling og ph.d.-kandidatens merknader 


Komitéen gir en begrunnet innstilling innen en frist satt av fakultetet, eventuelt vedlagt individuelle 


uttalelser, om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Dissenser skal begrunnes. 







Komitéen kan kreve framlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende 


tilleggsinformasjon. 


Bedømmelseskomitéens innstilling med eventuelle dissenser og individuelle uttalelser sendes til 


fakultet, og skal så snart som mulig oversendes ph.d.-kandidaten, som gis en frist på ti (10) 


arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. 


Dersom ph.d.-kandidatens merknader kan ha betydning for spørsmålet om avhandlingen kan 


godkjennes, bør merknadene forelegges bedømmelseskomitéen før fakultetet gjør realitetsvedtak i 


saken. 


Bedømmelseskomitéens innstilling med eventuelle merknader behandles av fakultetsstyret eller det 


organet dette bemyndiger.  


§ 12.2 Retting av formelle feil i avhandlingen  


Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. 


Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om 


retting av formelle feil må leveres inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av 


innstilling og kan bare skje en gang.  


§ 12.3 Fakultets behandling av enstemmig innstilling  


Dekanen kan på fullmakt godkjenne en komitéinnstilling når den enstemmig konkluderer med at 


avhandlingen er verdig til å forsvares for doktorgraden. 


Dersom dekanen legger innstillingen fram for fakultetsstyret, og dersom minst 2/3 av fakultetsstyrets 


frammøtte medlemmer finner at det er begrunnet tvil om en avhandling bør godkjennes, skal 


fakultetsstyret innhente avklaring fra bedømmelseskomiteen. Hvis slik kontakt ikke har gitt eller 


antas å ville gi ønsket avklaring, skal fakultetsstyret oppnevne to nye sakkyndige som skal gi 


individuelle uttalelser om avhandlingen. Ph.d.-kandidaten skal underrettes om denne oppnevningen. 


Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning 


til å komme med merknader innen en gitt frist. 







Dersom 2/3 av fakultetsstyrets frammøtte medlemmer stemmer mot den opprinnelige innstillingen, 


kan fakultetsstyret vedta å gå mot den opprinnelige innstillingen, selv om konklusjonen i den 


opprinnelige innstillingen får støtte av én eller begge av de to nye sakkyndige.  


§ 12.4 Fakultetets behandling av delt innstilling  


Dersom det er dissens i komitéen, kan fakultetsstyret uten ytterligere bedømmelse gjøre vedtak i 


saken med 2/3 flertall. Dersom 2/3 flertall ikke oppnås, skal fakultetsstyret søke nærmere avklaring 


fra bedømmelseskomiteen, eller, hvis slik kontakt ikke har gitt eller antas å ville gi ønsket avklaring, 


skal fakultetsstyret oppnevne to nye sakkyndige, som gir individuelle uttalelser om avhandlingen. 


Ph.d.-kandidaten skal underrettes om denne oppnevningen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle 


uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader innen en 


gitt frist. 


Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til konklusjonene fra flertallet i den opprinnelige 


komitéen, skal denne innstillingen følges. Dersom mindretallets konklusjon får støtte fra en av eller 


begge de nye sakkyndige, kan fakultetsstyret selv gjøre vedtak med 2/3 flertall.  


§ 12.5 Innlevering til ny bedømmelse  


En avhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan innleveres til ny 


bedømmelse i omarbeidet form, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende 


arbeider.  


En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan innleveres i omarbeidet utgave først seks (6) 


måneder etter at institusjonen har vedtatt dette. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang. 


Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke 


blitt funnet verdig til å forsvares. 


Utfyllende regler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 


En omarbeidet avhandling kan leveres senest innen ett (1) år etter at kandidaten er orientert om 


fakultetsstyrets vedtak.  


 







§ 12.6 Resultatet av behandlingen 


Ph.d.-kandidaten underrettes om utfallet av behandlingen.  


§ 12.7 Offentlig tilgjengelighet  


Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes. Avhandlingen 


gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse. 


Det kan ikke gis restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med 


unntak for en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjørelse/publisering. Slik utsettelse 


kan skje når ph.d.-utdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern part og for at den 


eksterne parten skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering, jf opptaksavtalens del C. 


Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne 


offentliggjøres eller publiseres.  


Ved publisering av avhandlingen skal ph.d.-kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering 


av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom 


den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det 


publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i 


hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.  


§ 12.8 Sammendrag av avhandlingen, pressemelding  


Det skal utarbeides et sammendrag av avhandlingen på engelsk (1 - 3 sider), med sikte på å gjøre 


avhandlingen og dens resultater kjent for forskningsmiljø i inn- og utland. Sammendraget skal følge 


avhandlingen.  


I god tid før disputasen finner sted, skal kandidaten utforme en pressemelding som sendes fakultetet 


til godkjenning. Pressemeldingen skal utformes i samsvar med den malen som vedtas. Fakultetet har 


ansvar for at pressemeldingen blir sendt til Kommunikasjonsavdelingen, senest to uker før 


disputasen finner sted. 


Fakultetet har ansvar for informasjon til ph.d.-kandidatene om prosedyrene i forbindelse med 


offentliggjøring av ph.d.-arbeidet. Retningslinjer og eksempler på pressemelding sendes ph.d.-


kandidaten når avhandlingen er godkjent.  







 


§ 13 Prøveforelesning og disputas  


Ph.d.-utdanningen avsluttes med 


a) Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne  


b) Disputas  


§ 13.1 Prøveforelesning  


Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, jf. § 12.1, skal ph.d.-kandidaten 


prøveforelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av ph.d.-prøven. Hensikten er å prøve ph.d.-


kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle 


disse i en forelesningssituasjon. Prøveforelesningen skal være over oppgitt emne. Emne for 


prøveforelesningen bestemmes av fakultetet og kunngjøres for doktoranden til (10) virkedager før 


forelesningen.  


Prøveforelesningen avholdes som hovedregel ved Universitetet i Bergen og skjer på 


avhandlingsspråket med mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk. 


Prøveforelesningen skal normalt holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før disputasen og 


skal godkjennes av en bedømmelseskomite nedsatt av fakultetet.  


Etter prøveforelesningen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet, der den gjør 


rede for hvordan den har vurdert prøveforelesningen. Innberetningen skal konkludere med om 


forelesningen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen ikke 


anbefales godkjent. 


Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny 


prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. 


Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme 


komitéen som den opprinnelige, dersom ikke institusjonen har bestemt noe annet. 


§ 13.2 Disputas  







Disputasen skal normalt finne sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent, og innen to 


(2) måneder etter at institusjonen har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.  


Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før den avholdes. 


Forelesning og disputas skal normalt skje på norsk, engelsk, dansk eller svensk. 


Er avhandlingen skrevet på et annet språk i samsvar med §§ 5.1 og 10.4, kan fakultetet tillate at 


disputasen holdes på vedkommende språk. 


Disputasen skal være offentlig. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være 


medlemmer av bedømmelseskomitéen og oppnevnes av fakultetet. I særlige tilfeller kan det 


oppnevnes opponenter som ikke har vært medlemmer av komitéen.  


Disputasen ledes av dekanen, eller den dekanen bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort 


rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen og bedømmelsen 


av denne. Deretter gjør ph.d.-kandidaten rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige 


undersøkelsen. Første opponent innleder diskusjonen og annen opponent avslutter disputasen. Det 


enkelte fakultet kan likevel fastsette en annen rekkefølge og oppgavefordeling mellom ph.d.-


kandidaten og opponentene. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under 


disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunktet som denne fastsetter. 


Etter disputasen sender bedømmelseskomitéen en innberetning til fakultetet, der den gjør rede for 


hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om 


disputasen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom disputasen ikke anbefales 


godkjent. 


Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas holdes en gang. Ny disputas kan tidligst avholdes 


etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige. 


Disputasen skal finnes tilfredsstillende før vitnemål kan tildeles.  


§ 14 Kreering og vitnemål  


På grunnlag av innberetning om at prøveforelesningen og disputasen er godkjent, kreerer 


universitetsstyret ph.d.-kandidaten til philosophiae doctor. 







Vitnemålet utferdiges av institusjonen. På vitnemålet skal tittelen på avhandlingen for oppnådd 


ph.d.-grad føres opp. Opplysninger om det faglige opplæringsprogrammet ph.d.-kandidaten har 


deltatt i, skal vedlegges vitnemålet. Det kan gis nærmere regler om utformingen av vitnemålet og om 


øvrige opplysninger som skal framgå av dokumentet og av vedlegget (Diploma Supplement). 


§ 15 Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement)  


Det skal utstedes vedlegg til vitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for Diploma Supplement. 


§ 16 Klage 


Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over avslag på 


søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen 


Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage over avslag på søknad om 


godkjenning av elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 


flg. Begrunnet klage sendes til fakultetet. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen uten ugrunnet 


opphold til Den sentrale klagenemnd til avgjørelse. 


 


 


§ 17 Klage over eksamen i opplæringsdelen 


Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og 


høyskoler 1. april 2005, § 5-3 ”Klage over karakterfastsetting” og § 5-2 ”Klage over formelle feil ved 


eksamen”. 


§ 18 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, underkjenning av avhandling, prøveforelesning 


eller forsvar 


Underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i 


forvaltningslovens §§ 28 flg. Begrunnet klage sendes fakultetet. Fakultetet kan, etter at saken først er 


lagt fram for bedømmelseskomitéen, oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. 


Hvis ikke fakultetet tar klagen til følge, sendes klagen til Den sentrale klagenemnd til avgjørelse. 


Klagenemnda kan prøve alle sider ved det påklagede vedtaket.  







Dersom underinstansen eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg eller 


enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger 


på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.  


§ 19 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 


§ 19.1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler 


Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner om 


samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler.  


I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan det gjøres unntak for bestemmelsene, dersom det 


er nødvendig av hensyn til regelverket ved de samarbeidende institusjonene. Slike unntak skal, både 


enkeltvis og samlet, fremstå som fullt ut forsvarlige, se og § 19.4. 


§ 19.2 Fellesgrader og fellesgradsavtaler 


Ved fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar for 


opptak, veiledning og gradstildeling. Samarbeidet organiseres normalt i et konsortium og reguleres i 


avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes felles vitnemål i form av:  


a) et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene, 


b) et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne, eller en kombinasjon av a) og b). 


Fellesgradsavtaler skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig samarbeid 


mellom universitetet og minst en av de andre konsortiedeltakerne. Styret vedtar retningslinjer for 


fellesgradssamarbeid, inkludert mal for samarbeidsavtaler jf. første ledd. 


§ 19.3 Cotutelle-avtaler  


Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av 


ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt ph.d.-kandidat og bør bygges på et stabilt, 


faglig institusjonelt samarbeid. 


§ 19.4 Krav ved fellesgrader og cotutelle 







Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, krav om 


offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes. 


§ 20 Delegasjon 


Fakultetets myndighet etter denne forskriften kan ikke delegeres til instituttnivå, dersom dette ikke 


eksplisitt er nevnt i forskriften.  


§ 21 Ikrafttredelse  


Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 


ved Universitetet i Bergen vedtatt av universitetsstyret 12.06.03.  


§ 22 Overgangsbestemmelser  


Den som når denne forskriften trer i kraft er tatt opp ved ph.d.-utdanningen etter forskrift for graden 


philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen vedtatt 12.06.03, beholder de rettighetene 


som følger av den dersom dette er til gunst for vedkommende. 


(Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen vedtatt 12.06.03, er 


tilgjengelig ved Kollegiesekretariatet.) 
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 Mens de øvrige fire handlingsplanene (utdanning, forskning, forskerutdanning og 
formidling) refererer til fakultetets primærfunksjoner, tar denne planen for seg de viktigste 
virkemidlene som fakultetets samlede ledelse disponerer for resultatoppnåelse. Det dreier 
seg om de indirekte tiltaksområdene - som samarbeidspartnere, organisering, 
ledelse/personalpolitikk og administrasjon. 


 
 
 
 


1. Forholdet til samarbeidspartnere  
 


1.1 Vi skal styrke og videreutvikle samhandlingen med og være en foretrukket 
samarbeidspartner for våre samarbeidspartnere 
 
Det er utarbeidet et oppdatert arkiv over fakultetets samarbeidsavtaler med eksterne samarbeidspartnere. 
 


1.1.1  -kommunene og primærhelsetjenesten  
 
I handlingsplanens periode er dialogen med Bergen kommune styrket. Det er innført semestervise 
dialogmøter mellom kommunalråd/kommunaldirektør og dekan/fakultetsdirektør. Tema for møtene har 
bl.a. vært tiltak for å imøtekomme samhandlingsreformen i utdanning og forskning, som 
utplasseringsarenaer, alders- og sykehjemsmedisin, helseledelse etc. Det er inngått en overordnet 
samarbeidsavtale. 
 
Det har videre vært avholdt flere møter med stortingspolitikere med samme tematiske innretning, bl.a. 
med Helse- og omsorgs-komiteen, Kommunalkomiteen, Kirke- og utdannings-komiteen og 
Finanskomiteen. Det er også avholdt flere møter med enkeltpolitikere, fra de største politiske partiene. 
 
Dekanen deltar på årlige møter med HOD som del av det nasjonale dekanmøte. Aktuelle tema i 
planperioden har vært: spesialistutdanning, turnus, spesialistutdanning etc. 
 


1.1.2   -universitets-sykehusene og de samarbeidende sykehusene i regionen 
 
Dekan og fakultetsdirektør avholder jevnlige møter med fagdirektør i Helse Vest og med adm. direktør og 
fagdirektør i Helse Bergen. Dekan og prodekan deltar aktivt i samarbeidsorganet. I planperioden har også 
prodekan deltatt i en gruppe som har gitt innspill til Helse Bergens forskningsstrategi. Videre deltar dekan og 
fakultetsdirektør på dialogmøter med Stavanger universitetssykehus. Visedekan for utdanning og studiesjef 
har møter med samarbeidende sykehus, og det er opprettet et eget organ for samarbeid innen 
utdanningsområdet. 
 
Nasjonal samarbeidsgruppe ledes nå fra vest, og dekanen og fagdirektøren i Helse Vest deler 
lederfunksjonen fra august 2013. 
 
Dekanen deltar i styringsgruppen for oppfølging av omorganiseringen av Institutt for klinisk odontologi, en 
arena også for samarbeid med Odontologisk universitetsklinikk. Samarbeidet med Den offentlige 
tannhelsetjenesten har fått et løft ved opprettelsen av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, 
Avdeling Hordaland. Kompetansesenterets leder har en delt stilling mellom kompetansesenteret og 
fakultetet. 
 


1.1.3  -nasjonale læresteder og forskningsinstitusjoner  
 
Samarbeidet nasjonalt med de medisinske fakulteter er viktig og fakultetsledelsen arbeider aktivt på denne 
arenaen. Fakultetet overtok ledelsen av det nasjonale dekanmøtet (UHR) og dermed også forskningsdekan- 
møtet og utdanningsdekanmøtet fra høsten 2012. Det arbeides godt med utviklingen av de felles 
interessefelt for fakultetene nasjonalt, både forsknings- og utdanningspolitisk. Juni 2013 hadde fakultetet 
ansvar for det nasjonale dekanmøtet http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/nasjonalt-dekanmote-medisin 
som ble arrangert i Stavanger, Sola. 
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I perioden har prodekan vært medlem i oppfølgingsgruppen etter den omfattende NFR-evalueringen 
av klinisk forskning  
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Fagevaluering_av_biologi_medisin_og_helsefag/125395426
9442. 
 
 
Høyskolen i Bergen er en viktig samarbeidspartner. Avdeling for helse- og sosial og Det medisinsk-
odontologiske fakultet har sammenfallende interesser for utvikling bl.a. mht endringer som følge av 
samhandlingsreformen. Dialogmøter mellom høyskolerektor, direktør og dekan og fakultetsledelsen er 
innført. Områder for mulig styrket samarbeid er identifisert, og det er satt ned tre grupper for videre 
kartlegging, to innen utdanning og en innen forskningssamarbeid. Gruppene har vært i aktivitet, men 
det er enda ikke konkludert mht videreføring og oppfølging. 
 
Fakultetet har en unik geografisk plassering mht dialog med viktige lokale finansiører. 
Administrasjonen for Bergens forskningsstiftelse, Bergens Medisinske forskningsstiftelse, og 
Jebsenstiftelsen er lokalisert i byen. Fakultetsledelsens dialog med ledelsen av fondene er god, og 
fagmiljøene mottar betydelig forskningsstøtte. 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2011/11/rekrutteringsprogram-for-yngre-forskere 
 http://www.uib.no/mofa/nyheter/2011/12/frank-mohn-stiftinga-gjev-millionar-til-ernaerings-forsking 
 
Det samme gjelder GCRIEBERfondene, der fakultetet har et godt samarbeid om alders- og 
sykehjemsmedisin. 
 


1.1.4  -internasjonale utdannings- og forskningspartnere 
 
Fakultetets fagmiljøer er svært internasjonale i sin innretning. Fakultetet har et forbedringspotensial i å 
oppnå ekstern internasjonal forskningsfinansiering, og dette er tema i handlingsplan om forskning, 
samt i instituttenes planverk. Det samme gjelder målsetningene om økt utveksling, der tiltakene 
framkommer i handlingsplan for utdanning.  
 
Fakultetsledelsen har i handlingsplanperioden jevnt deltatt på Kunnskapsdepartementets konferanse 
«Transatlantic science week».  Vi har hatt administrative ledere ved fakultet og institutt på EU-kurs i 
Oslo og Brussel. Videre deltok fakultetsledelsen sammen med kull to i Program for yngre 
forskningsledere på et kurs i EU-systemet, og en samlet delegasjon deltok på besøk ved relevante 
EU-aktører i Brussel. 
 
Det er arbeidet fram en felles nasjonal portal for internasjonal profilering av medisinstudiet. Fakultetet 
har koordinert arbeidet med innholdet i portalen, som nå ferdigstilles med en teknisk løsning ved Det 
medisinske fakultetet ved UiO. 
 
Både faglig og administrativt er relasjonen til vårt «søsterfakultet» ved Lunds universitet styrket. Det 
har vært gjensidige besøk mellom fakultetsledelsene, og fakultetsdirektøren gjennomførte et 
tomåneders Nordisk rådsfinansiert opphold ved Lunds universitet i 2012. 
 


1.1.5 Vi skal utvikle en fruktbar dialog med myndigheter, næringsliv og eksterne 
finansieringskilder for å utvikle felles mål, kontinuerlig samhandling og 
informasjonsutveksling. 
 
Se over (punkt 1.1.1).  
 
Arrangementet om samhandlingsreformen og utdanning fikk bred deltakelse innen denne målgruppen. 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2012/01/samhandlingsreformen-inn-i-utdanningen. At fakultetets 
arbeid ble nevnt stortingsmeldingen om utdanning og velferd blir sett på som en viss grad av 
måloppnåelse inne dette punktet. 
 
Fakultetet er nå godt representert i arbeidet med HelseOmsorg21, et nasjonalt løft for å utvikle en 
forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Dekanen er oppnevnt i 
Topplederforum, og flere av fakultetets forskere er oppnevnt som ledere og medlemmer av 
arbeidsgruppene. http://www.forskningsradet.no/prognett-helseomsorg21/Forside/1253985487298 
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2. Organisasjon 
 
2.1 Vi skal ha en organisasjonsstruktur som er best mulig tilpasset forsknings-, formidlings- 
og utdanningsvirksomheten.  
  
2.2 Vi vil i planperioden evaluere vår organisasjonsstruktur og på denne bakgrunn vurdere 
tilpasninger av dagens organisasjonsplan.  
 
Fra 2013 er en ny gjennomgripende organisasjonsmodell innført ved fakultetet. Planene kom opp som 
en del av arbeidet med strategi 2010-2014 i 2009, og operasjonalisert i handlingsplanen. 
 
Det har vært gjennomført en ekstern evaluering av dagens instituttstruktur/organisasjonsstruktur ved 
firmaet Oxford Research. Evalueringsresultatet ble nøye vurdert, og deler av funnene ble lagt inn i 
mandater for det omfattende omorganiseringsprosjektet Framtidens fakultet. Prosjektet ble 
gjennomført etter en relativt stram milepælsplan i 2012. Hovedmålsetningen var å utvikle og sikre best 


mulig organisasjonsstruktur for fakultetets kjernevirksomhet. http://www.uib.no/mofa/om-
fakultetet/framtidens-fakultet 
 
Prosjektet ble organisert med stor og bred involvering ved fakultetet og med ekstern deltakelse. 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2012/01/stor-interesse-for-framtidas-fakultet Hovedarbeidet ble 
gjennomført i Arbeidsgruppe 1, overordnet struktur, ledet av professor Eva Gerdts. Arbeidsgruppe 2, 
under ledelse av administrasjonssjef Synnøve Myhre, utarbeidet forslag til organisering av 
administrative og tekniske støttefunksjoner. Fakultetsstyret vedtok i juni 2012 en modell der åtte 
institutter ble redusert til fem. Omorganiseringen var særlig radikal for de kliniske instituttene, der to 
institutter tok opp i seg vitenskapelig tilsatte fra fire tidligere institutter. 
 
Det ble vedtatt en noe sentralisert administrativ modell, med moderat redusert administrativ 
bemanning. Det ble også tatt ut et effektiviseringspotensial, som ble benyttet til nye administrative 
områder som forskningsrådgivning, styreadministrasjon, arealforvaltning og utredning. 
 
Høsten 2012 gjennomførte en innplassering av de ca 96 administrative medarbeiderne i nye 
funksjoner. Prosessen ble koordinert gjennomført av den administrative ledelsen ved fakultet og 
institutt. Selv om det var noe diskusjon om modell og innplassering, må det konkluderes at prosessen 
ble iverksatt med relativt lite støy. Det ble mottatt en klage på de 96 innplasseringene. Den 
administrative delen av prosessen er evaluert av to masterstudenter fra Handelshøyskolen BI, med 
svært gode resultater http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/06/resultatet-av-framtida. Det er vedtatt at 
en skal evaluere resultatet av omorganiseringen i stort i 2016. 
 
I tillegg til å være en strukturendring, er Framtidens fakultet en omstilling i ledelse og styring. Det er 
etablert en strategisk ledergruppe – Fakultetsledelsen – som ledes av dekanen og består av pro- og 
visedekanene, instituttleder og fakultetsdirektør. Kollegiale organer på fakultetsnivået er erstattet av 
Forskningsledelsen og Studieledelsen. Opprettelsen av fagområdeledere under instituttene er også 
gjennomført, og nå er det oppnevnt ledere på dette nivået ved alle fem institutter. 
 
I august presenterte fakultetsdirektøren et paper om Framtidens fakultet på en internasjonal 
konferanse. 
 


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.  
 
Faglige behov har stått i fokus i prosjektet Framtidens fakultet. Arbeidsgruppe 1 som utredet 
hovedmodeller for fakultetet var satt sammen av professorer fra flere av instituttene, i tillegg til to 
representanter fra fakultetsledelsen. I perioden har det vært gjennomført en NFR-evaluering av all 
klinisk forskning ved fakultetet. Resultatene fra denne har vært en del av bakgrunnsmaterialet for 
prosjektet, og har lagt til grunn for arbeidsgruppenes anbefalinger. 
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En hovedmålsetning med den nye ledelsesmodellen, med en strategisk fakultetsledelse som 
inkluderer instituttlederne, er å fasilitere fleksibilitet og kortere beslutningslinjer. Dette sees som 
nødvendig i en tid med store endringer internt og i omgivelsene. 
 


2.4 Vi skal videreutvikle forskningsgrupper som organiserende prinsipp for forskningen  
 
Forskningsgruppestrukturen er hovedstrukturen for fakultetets forskningsmiljøer, og denne utviklingen 
er konsolidert i planer for Framtidens fakultet og for oppfølgingen av NFR-evalueringen. Den nye 
modellen konkluderte med fagseksjoner som hoved-organiserende prinsipp, for å fremme fleksibilitet i 
organisering av forskningsgrupper. Nå har alle fem institutt etablert forskningsgrupper som 
organisasjonsmodell for forskningen ved fakultetet. 
 
Arbeidet med de seks felles avanserte kjernefasiliteter for forskningsinfrastruktur (omtalt i 
Handlingsplan for forskning) er i god framdrift, og det er lagt konkrete planer for etableringen av en 
syvende fasilitet. 
 
Eksempler: http://www.uib.no/mofa/nyheter/2012/05/kjernefasiliteten-for-metabolomikk-opna 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2012/02/set-helseregister-paa-kartet 
 
Modelltenkningen her, med kaffeautomatprinsippet og tilgjengelighet har inspirert de øvrige 
medisinske fakultetene, som også har utviklet sine modeller i en slik retning. Det er etablert nettsider 
for kjernefasiltetene, og det arbeides med videre utvikling av disse. 
 


2.5 Vi skal videreutvikle programutvalg som styringsverktøy i undervisningen.  
 


Også programutvalgsstrukturen (se Handlingsplan for utdanning) har vært i fokus. Mandater er 
gjennomgått med tanke på harmonisering og styrking. Videre er det fremmet forslag om å styrke 
programutvalgslederrollen ved å innføre B-tillegg for denne. En har fått gjennomslag for noen av disse, 
og arbeider med å innføre dette som en fast ordning. 
 
Ledelse av faglige funksjoner som undervisning er viet stor oppmerksomhet i Framtidas fakultet, og 
det arbeides systematisk med videreutvikling av Studieledelsen. 


 
3. Ledelse og personalpolitikk  
 
Fakultetet har lang tradisjon for å vektlegge ledelse, eksempelvis blir Falchs seniorpris delt ut på 
bakgrunn av oppnådde resultater innen forskningsledelse. 
 
 


3.1 Våre ledere skal fremme en positiv, involverende organisasjonskultur og stimulere til et 
produktivt, inspirerende arbeidsmiljø. 
 
I planperioden har en samlet institutt- og fakultetsledelse utarbeidet et verdidokument om ledelse 
(trykket brosjyre), basert på fakultetsstrategiens målsetninger. På den måten har en fått et omforent 
utgangspunkt for ledelsesutførelse på alle nivåer i fakultetsorganisasjonen. 
 
Det arbeides målrettet for å videreutvikle den nye, integrerte ledergruppen på tvers av fakultet- og instituttnivåene.  
Dekanens møter med instituttlederne, pro- og visedekanene og fakultetsdirektøren er nå ukentlig.  
Det samme gjelder fakultetsdirektørens møter med administrasjonssjefene.  
 
Lederroller og forventninger til ledelse er tydeliggjort på alle nivåer i organisasjonen som et resultat av  
prosjektet Framtidens fakultet. En gruppe koordinert av fakultetsdirektøren, med deltakelse av prodekan og flere 
instituttledere har arbeidet fram et notat som klargjør samtlige lederroller ved fakultetet. 
 
Rollen Fagområdeleder er definert og innplassert i, og det arbeides med et beskjedent internt lederutviklingskurs 
for de som sitter i denne funksjonen ved alle institutter. 
. 
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HMS-arbeid er prioritert ved fakultetet. De årlige HMS-rapportene gjennomgås nøye i Fakultetsstyret.  
Enkeltinstitutter blir fulgt opp på områder der de ikke er på høyde med kravene. 
 
Fakultetsledelsen prioriterer dialogen med arbeidstaker-organisasjonene. Det holdes jevnlige møter med  
Informasjons-og drøftings-utvalget (IDU), og en årlig heldagssamling mellom IDU og dekan/fakultetsdirektør. 
 
Det arbeides med videreutvikling av system for ledelsesinformasjon innen økonomi, måleparametre for  
kjernevirksomheten, undervisningsregnskap som grunnlag for styringsdialogen mellom fakultets-og instituttnivået. 
Systemet er profesjonalisert de siste årene, og vil tilpasses ny organisasjonsmodell. 
 


3.2 Vi vil prioritere lederutvikling på fakultets-, institutt- og forskningsgruppenivå og legge til 
rette for kompetanseutvikling for teknisk og administrativt personale. 
 
Det er gjennomført fakultetsintern lederutvikling med hjelp av AFF for linjeledelse ved fakultet og 
institutt.  
 
Det fakultetsinterne Program for Yngre forskningsledere har vært gjennomført to ganger 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2012/06/ylf-avslutning-for-kull-2. Programmet varer i et år, og består 
av kursmoduler og mentorordning. Begge kullene har vært svært fornøyd med det skreddersydde 
programmet. Det er stor oppmerksomhet for programmet, som ble påbegynt i 2009. Flere av UiBs 
fakulteter starter opp lignende program i år. Programmet ble presentert på en internasjonal konferanse 
i Warsawa 2011.  
 
Fakultetets ledere deltar også på individuelle lederkurs. Vi har fått tre instituttledere med på UHRs 
dekanskole for 2012-2013. To administrative ledere (fakultetskandidat og instituttkandidat) har deltatt 
på AFFs yngre lederprogram i perioden, tre ledere har deltatt på AFFs mentorprogram (to 
administrative ledere og en instituttleder). 
 
Institutt for klinisk odontologi har startet et eget leder- utviklingsprogram ved hjelp av et eksternt firma.  
Programmet innebærer både teamutvikling og kompetanseutvikling, og er for både instituttledelse og  
for fagområdeledere. 
 


3.3 Vi skal styrke samhandlingen mellom universitetsnivået, fakultetsnivået og instituttene  
 
Kultur- og identitetsbygging er viktig og krevende, samtidig er det vanskelig å måle resultatene. Flere av  
områdene som er gjennomgått i denne rapporten bidrar til måloppnåelse. Fakultetets- og instituttledelser  
samarbeider med UiB-interne samarbeidspartnere. I planperioden har det vært betydelig aktivitet 
på tvers innen farmasi (MN-fakultetet) og helseledelse (SV-fakultetet). Også innen samarbeid om utstyrs- 
investeringer (særlig MN-fakultetet) og innen global helse (mange fakulteter). 
 
Fakultetsledelsen prioriterer deltakelse i UiB-sentrale leder/funksjonsgrupper (dekanlunsj, 
universitetdirektørens møte, sentralt utdannings- og forskningsutvalg mm). Vi har hatt 
fakultetsdeltakelse bl.a. i sentral FUGE-komite, arealkomite, alumnikomite og Universitetsbibliotekets 
styre, i På høyden-styret og fra august 2013 har fakultetet representant og vararepresentant i 
Universitetsstyret.  
 
Det avholdes også jevnlige dialogmøter med MN-fakultetets ledelse. 
 


3.4 Vi skal rekruttere de beste kandidatene innen alle stillingsgrupper, arbeide for en bedre 
kjønnsbalanse og styrke den internasjonale mobiliteten. 
 
I planperioden har fakultets- og instituttledelsene arbeidet med å skape økonomisk handlingsrom for 
en langsiktig og prioritert rekrutteringsplan for vitenskapelig tilsatte. Dette skjer gjennom budsjett- og 
økonomistyring, samt gjennom formulering av rekrutteringsplaner ved instituttene. Sammen har 
fakultets- og instituttledelser etablert et Brofinansieringsprogram, som kontinuerlig rekrutteringstiltak 
ved særskilt kvalifiserte forskere på internasjonalt ledende professornivå. Programmet er benyttet med 
hell i perioden, ved tilsetting av professor II Yenan Bryceson ved Gades institutt (samarbeid med 
Institutt for indremedisin). Bryceson oppnådde i august 2013 UiOs Jahrepris for yngre forskere 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/08/jahrepris-til-yenan-bryceson. 
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En ny tradisjon med et årlig større velkomstmøte for nytilsatte vitenskapelig tilsatte med dekanatet er 
innført. Fakultetsledelsen presenterer fakultetet og fellesressursene, og får møte de nye 
medarbeiderne ved instituttene. Også de nytilsatte opplevde dette som positivt, ved at de fikk 
presentere seg selv og sin forskning for dekanatet. Dette tiltaket styrker felleskapsidentiteten. 
 


 
4. Administrasjon 
 
Handlingsplan for administrasjon utvikles sammen med administrasjonssjefene. Det er i perioden laget 
en operasjonalisert handlingsplan i administrativ ledelse (på fakultets- og instituttnivå). 
Gjennomføringsansvaret ligger også til denne gruppen. 
 


4.1 Vi skal ha en effektiv administrasjon med et høyt servicenivå som legger til rette for den 
faglige virksomheten. 
 
Det er i perioden lagt stor vekt på samarbeidet mellom fakultet- og instituttadministrasjonene. Tre 
hovedområder er prioritert: effektiv administrasjonen (med hovedvekt på personalfeltet), 
administrasjon i Framtidens fakultet og administrativ kompetanseutvikling. 
 
Fakultetsadministrasjonen ble i 2012 gjenstand for en grundig internvurdering gjennomført av 
dekanene. Fakultetsadministrasjonen fikk god vurdering, og det ble pekt på noen strukturelle 
utfordringer som har fått sin løsning i Framtidens fakultet-modellen, og som det må arbeides videre me 
i kommende periode. 
 
Den er innført en modernisert administrativ modell som en konsekvens av Framtidens fakultet fra 
2013. Hovedgrepet i fakultetsadministrasjonen er splitting av den tidligere Personalseksjonen i en 
Personalseksjon (personaladministrative oppgaver) og en Rekrutteringsseksjon 
(rekrutteringsprosessen fra utlysning til tilsetting), samt opprettelsen av en stab med 
lederstøttefunksjoner som styrearbeid, kommunikasjonsarbeid, arealer, utredning og ekspedisjon/stab. 
Fra før er fakultetsadministrasjonens økonomifunksjon styrket med en controller, og nå er en 
instituttcontroller tilsatt. 
 
De fem instituttene har fått en identisk oppbygging, med mer spesialisering og profesjonalisering. 
Instituttene har en studieenhet ledet av en studiekoordinator, en økonomienhet flere økonomer, 
inkludert en instituttøkonom. Instituttenes administrasjoner er nå samordnet med 
fakultetsadministrasjonens struktur. 
 
Arbeidet i nettverkene som har blitt utviklet over mange år er nå styrket ved innføringen av den 
enhetlige modellen. Det arbeides systematisk med nettverkene. Ansvaret ligger på seksjonssjefene 
ved instituttene. I 2013 er det lagt et delansvar på hver av administrasjonssjefene for å støtte opp om 
hver sitt område og hver sine nettverksgrupper sammen med seksjonssjefene. Hensikten med dette 
støttetiltaket er å forankre utviklingen av nettverksgruppene på instituttnivå. Det er utviklet 
målformuleringer for alle fem områder i opplegget «Knowing me, knowing you». Faglig ledelse på 
fakultets—og instituttnivå har deltatt i utviklingen av målformuleringene. 
 
Det er startet et samarbeid mellom Rekrutteringsseksjonen og kommunikasjonsmedarbeideren om 
internasjonal ‘branding’ i rekrutteringsarbeidet. Det er videre holdt to temamøter om rekruttering med 
instituttledere. 
 
Det administrativ-faglige samarbeidet med Det medisinske fakultet ved Lunds universitet, Sverige, har 
pågått i hele planperioden. Det er gjennomført to felles administrative ledersamlinger, en i Bergen 
(2012) og en i Lund (2013). Noen av de administrative lederne har vær på korte turer til fakultetet, og 
møtt sine tilsvarende lederfunksjoner for gjensidig læring. 
 







Sluttoppsummering 2013 


 


4.2 Vår administrasjon skal ha gode rutiner og systemer og den skal handle i samsvar med 
regler for offentlig forvaltning. 
 
I perioden har effektivisering av rekrutteringsprosessene vært et hovedforbedringsområde, men det 
har vært fokus på effektivisering innen administrasjonen som helhet 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2011/02/effektive-administrative-prosesser. Dette arbeidet ble i 
initiativfasen koordinert med de øvrige medisinske fakulteter nasjonalt 
 
Fakultetet har investert i oppbygging av kompetanse i prosesskartlegging og effektivisering, ved 
innkjøp av noen kursdager til interne prosessadministratorer både ved fakultets- og instituttnivå. 
Personalavdelingen sentralt ved UiB er invitert som deltakere på kursdagene. Det er videre blitt 
anskaffet lisenser for prosesskartleggingssystem (2C8). 
 
Gode rutiner, maler og administrative redskap som er tilgjengelig på nett er noen av resultatene av 
satsingen. En bieffekt av denne arbeidskrevende kartleggingen har vært samkjøringen av de som 
jobber med personalfeltet på fakultets- og instituttnivået. Nå kjenner de ulike medarbeiderne sitt eget 
arbeids plass i den store «verdikjeden», og en har luket ut unødvendig ventetid. Selv om det ble lagt 
ned betydelig arbeid med effektivisering av rekrutteringsprosessene, er det først ved opprettelsen av 
en egen rekrutteringsseksjon og sentralisering av alle medarbeidere innen rekrutterings- og 
personalfeltet at en virkelig har klart å få ned tiden det tar å rekruttere i vitenskapelige stillinger. Det er 
fremdeles et utviklingspotensial for å korte ytterligere ned på tiden, og det arbeides med dette. To 
styresaker har vært presentert med en mal for å måle tiden det tar å rekruttere. Instituttlederne har 
vært delaktige i å legge nye og mer effektive prosessmaler. 
 
Kort nevnes det at også de øvrige nettverksgruppene sammen utfører betydelig innsats for bedre 
samkjøring, effektivisering og kompetanse-deling og –utvikling. Bl.a. har nettverksgruppe for økonomi 
utviklet enkle og standardiserte rapportmaler for BOA-prosjekter. Malen er også tatt i bruk ved andre 
deler av universitetet. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 87/13 


Sak nr.:  2013/9793  Møte: 18.09.2013 


 
 
 
 
Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) i helsefag ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei 50 % stilling som 
professor/førsteamanuensis i helsefag. Stillinga er ledig i samband med at professor 
Eva Gjengedal har sagt opp 50 % av si 100 % stilling som professor med verknad frå 
1.9.2013. 
 
Stillinga er knytt til forskingsgruppa i fenomenologisk helsefagleg forsking og skal delta i 
undervisninga av studentar på masterprogrammet i helsefag (fellesemner og 
sjukepleiefaglege emner). 
 
Instituttet stadfestar at det er budsjettmessig dekning for stillinga. 
 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut 


ei 50 % stilling som professor/førsteamanuensis i helsefag ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin. 


2. Det er ein føresetnad for utlysinga at instituttet har budsjettmessig dekning for 
stillinga. 


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


 
 
   
   
 
 
03.09.2013 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Brev frå IGS datert 2.9.2013 
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin
Telefon
Telefaks


Postadresse


Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse


Armauer Hansens Hus
Bergen


Sakshandsamar
Eldbjørg Sanden Søvik
+47 55 58 61 42
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utlysing av stilling som professor/førsteamanuensis i helsefag


Institutt for global helse og samfunnsmedisin ynskjer å lyse ut ei 50 % stilling som 
professor/førsteamanuensis i helsefag. Den som vert tilsett skal delta i undervisninga av 
studentar på masterprogrammet i helsefag (fellesemner og sjukepleiefaglege emner) og vere
knytt til forskingsgruppa i fenomenologisk helsefagleg forsking.


Utlysinga er i samband med at professor Eva Gjengedal har sagt opp 50 % av 100 % stilling 
gjeldande frå 1.9.2013.


Instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga og ber om at denne vert lyst ut så snart råd 
er.


Vedlagt er utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.


Venleg helsing


Rolv Terje Lie


Instituttleiar Eldbjørg Sanden Søvik


seniorkonsulent


Referanse Dato


2013/9793-ELSØ 02.09.2013
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Professor/førsteamanuensis i helsefag 


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske 


fakultet, Universitetet i Bergen er det ledig ei stilling (50 %) som 


professor/førsteamanuensis i helsefag. Stillinga er knytt til forskingsgruppa


fenomenologisk helsefagleg forsking.


Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag driv forsking og undervisning
innanfor fagområda: allmennmedisin, samfunnsmedisin, epidemiologi, helsefag, 
medisinsk statistikk og global helse. Instituttet arbeider for å betre helsa i alle deler av 
befolkninga gjennom å forske på årsaker til helseproblem og på kvalitet i
primærhelsetenesta. 


Forskningsgruppa for helsefagleg fenomenologisk forsking fokuserer på


grunnleggjande problemer i fenomenologi (relatert til teori og metodologi), arbeider 


med ulike metodologiar og utfører empirisk forsking basert på både


pasientar/klientar/brukarar og helsearbeidarar sine erfaringar.


Den som vert tilsett må ha erfaring med denne type forsking i det vedkomande skal 


initiere og leia forsking, drive forskingsrettleiing, delta i undervisning av studentar på 


master- og doktorgradsnivå (fellesemner og sjukepleiefaglege emner) og 


eksamensarbeid, og ta på seg administrative oppgåver etter dei til kvar tid gjeldande 


reglar. 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 


plikter og andre tilhøve som vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede 


på denne sida.


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Eva 
Gjengedal 55 58 6156, e-post: eva.gjengedal@igs.uib.no


Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar 


Søkjar må ha sjukepleiefagleg bakgrunn og ha ph.d.-grad innan helsefag eller 
tilsvarande kompetanse.  Det vil bli lagt vekt på erfaring innan prosjektarbeid, 
koordinering av forskingsaktivitet, og frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare bli 
lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.


Me søkjer ein person som er målmedviten og løysingsorientert og har gode 


samarbeidsevner.







Vi kan tilby


Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet 


med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt. Faglege utfordringar 


med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling. Pensjonsordning i 


Statens pensjonskasse.


Løn etter lønssteg 59-62 for førsteamanuensis (kode 1011/lønsramme 24.3), og 


lønssteg 72-75 (kode 1013) for professor, i lønsregulativet til staten. Vidare opprykk 


skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. 


Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte 


søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 


Om rekruttering i statlege stillingar


Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter dei 


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


endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og 


aldersgrense.


Undervisningsspråket er norsk og det er eit krav at den som vert tilsett har god 


kunnskap i norsk skriftleg og munnleg. Tenestestad er Bergen. Pedagogisk 


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


dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing.


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


søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i 


Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgde. 


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i 


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


kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med 


innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 


Opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda 


om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 


søkjaren varslast om dette.


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


stillingane.


Søkjar må nemne dei vitskaplege arbeida eller delar av arbeida som det skal verte 


lagt særleg vekt på ved vurderinga. Desse bør ikkje vere fleire enn 15 for professor 


og 10 for førsteamanuensis. Kopier av desse i passande format (pdf) skal følgje med 







søknaden som vedlegg. Søknaden må innehalde oversyn over vedlegg som 


dokumenterer søkjaren sine pedagogiske kvalifikasjonar. 


Søknad


Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:


● CV


● vitnemål


● attestar


● fullstendig publikasjonsliste


● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar


● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysning om kvar dei er offentleggjorde


● vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 
professor og maks 10 for førsteamanuensis)


Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av ei sakkunnig nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 
undervisninga.


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen for ligg føre i 


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


relevante vedlegg er sendt inn innan fristen.  


Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater".







Stillingsomtale 


Professor/førsteamanuensis helsefag


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei 50 % stilling som 
professor/førsteamanuensis i helsefag knytt til forskingsgruppa fenomenologisk 
helsefagleg forsking.


Institutt for global helse og samfunnsmedisin dekkjer eit breitt spekter av fagområder
innan helsefag og medisin. 


Instituttet er organisert i forskingsgrupper med ansvar for forskingsaktiviteten ved 
instituttet og i faggrupper med ansvar for undervisninga. Den som vert tilsett skal 
delta i undervisning av studentar på mastergradsprogrammet i helsefag (fellesemner 
og sjukepleiefaglege emner) og vere knytt til forskingsgruppa fenomenologisk 
helsefagleg forsking. 


Forskning


Forskningsgruppa for helsefagleg fenomenologisk forsking fokuserar på 
grunnleggjande problem i fenomenologisk forsking (relatert til både teori og 
metodologi), arbeider med ulike metodologiar og utfører empirisk forsking basert på 
både pasientar/klientar/brukarar og helsearbeidarar sine erfaringer.  


Den som blir tilsett må ha erfaring med fenomenologisk forsking i det vedkomande 
skal initiere og leia forsking og drive forskingsrettleiing, delta i undervisning av 
studentar og eksamensarbeid, og ta på seg administrative oppgåver etter dei til kvar 
tid gjeldande reglar. 


Undervisningsspråket er norsk og tenestestad er Bergen.


Undervisning
Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller 
dette kravet ved tilsetjinga får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga 
er fullført innan eit år etter dato for tilsetjinga.
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som vert tilsett og bli pålagt 
undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 
er knytt til. Den tilsette kan bli pålagt å delta i universitetets styringsorgan, komitear 
og anna arbeid.


Universitetsstyret understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell 


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


sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar.  Dette kan til dømes gjerast ved innsending 


av: 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 







 oversyn over undervisningsomfang og -nivå 
 oversyn over mastergrads- (hovudfags-) og doktorgradsrettleiing og resultat 
 mottekne studentprisar 
 eigne pedagogiske publikasjonar 
 eigne undervisningskompendier og undervisningsmateriell 
 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så 


som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø







Professor/Associate Professor in Health Science


A position as professor/associate professor (50 %) in Health Science is vacant at the 


University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care. The 


position will be a part of the Research group for phenomenological health care 


research. 


Department of Public Health and Primary Health Care conducts research and 


teaching within the subject areas of general practice, occupational medicine, 


epidemiology, preventive medicine, physiotherapy science, genetic counseling, 


medical ethics and theory of science, medical statistics, nursing science, social 


pharmacy and social medicine. Research based on the national health registries and 


the health surveys has a strong position at the department. The research is 


organized in research groups


The group for phenomenological health care research focuses on basic problems of 


phenomenological research (both theoretical and methodological assumptions), 


works with different methodologies and conducts empirical research based on the 


experiences of both patients/clients and health care providers..


The successful applicant must be educated as a nurse and have a PhD in Health 


sciences or corresponding qualifications.


A description of the position with details of curriculum and area of responsibility are 


enclosed.


Additional information on the position is obtainable from Professor Eva Gjengedal, 


phone: 55 58 6156 


Qualifications and qualities


The successful applicant must have education in nursing and a PhD in health 


sciences or corresponding qualifications


Special emphasis will be put on good communication and collaboration skills.


Basic teaching training is a requirement. The successful candidate will be offered 
appropriate training if this requirement has not been met before the appointment.
The teaching language is Norwegian and it is mandatory that the applicant speaks 


and write fluent Norwegian. The working place is in Bergen.


We can offer
A good and challenging work environment in the research front within the field of 


phenomenological health care research. The research group is an active participant 







in national, Nordic and international research networks.Salary will be paid in 


accordance with level 72-75 (code 1013) as a professor, or level 59-62 (code 1011, 


24.3) as an associate professor, on the government salary scale. In case of 


particularly highly qualified applicants, a higher salary may be considered.  A pension 


contribution of 2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme.


Recruitment to state employment


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large


to the highest possible degree. The University of Bergen has therefore 


adopted a personnel policy objective to ensure that we achieve a 


balanced age and sex composition and the recruitment of persons of 


various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are 


therefore encouraged to apply for the position.


The University of Bergen applies the principles of public openness when 


recruiting staff to scientific positions.


Information about the applicant may be made public even though the 


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


applicant will be notified if his/her request is not respected.


The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the positions


at any time.


The application must contain a complete overview of the applicant's education, 


earlier positions and other activities, along with a complete list of scholarly works and 


information about where these have been published. 


The applicant must name the scholarly works or parts of such works on which the 


committee should place special emphasis in its evaluation. These should not exceed 


15 in number for a professor and 10 for an associate professor. The application must 


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


qualifications.


Application
How to apply for the position:


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


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


 Scanned copies of your certificates
 A list of attachments providing evidence of the applicant's teaching 


qualifications







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


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


 The scholarly works, or parts of such works on which the committee should 
place special emphasis in its evaluation (max 15 for a professor, max 10 for an 
associate professor)


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


Please note that the applications will be forwarded to the committee with the 
information and attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the 
applicant’s responsibility to make sure all relevant documentation is present.


Reference is made to "Rules of procedure for appointments to chairs at the 
University of Bergen."


Closing date for applications:







DESCRIPTION OF POSITION


Professor/Associate Professor in Health Science


A 50 % position as Professor/Associate Professor in Health Science is available. 


Department of Global Public Health and Primary Care cover a wide specter of 
research areas within medicine and Health Sciences.


The Department is organized into research groups with responsibility for research 
activities and in branches with responsibility for the teaching. The successful 
candidate will participate in the teaching of students in Health Sciences (both 
common and nurse specific issues). 


Research
The group for phenomenological health care research focuses on basic problems of 
phenomenological research (both theoretical and methodological assumptions), 
works with different methodologies and conducts empirical research based on the 
experiences of both patients/clients and health care providers


The successful candidate must have education in nursing and a PhD in health 
sciences or corresponding qualifications.


Experience with phenomenological research, coordination of research activities, as 
well as with strategic research planning will be an advantage. Willingness and ability 
to cooperate will also be an advantage.


Teaching
Teaching language will be Norwegian and the working place is in Bergen. Basic 
teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does 
not have such competence at the time of his/her appointment will be offered training 
and will be required to produce evidence of such competence within one year of the 
date of appointment.


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


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


 evidence of completed teaching training
 evaluation reports of the applicant's teaching
 overview over scope and level of teaching
 overview over supervision of post-graduate and doctoral candidates, and
 results obtained







 student awards received
 own teaching publications
 own teaching compendia and material
 reports showing participation in projects related to the development of
 teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or teaching 


environments


Employment will be based on evaluation from a scientific evaluation committee in 
addition to an independent evaluation from the appointing authority including 
interview and eventually trial lecture.
JobbnorgeID:
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VEILEDNING VEDR. KRAV TIL EN DOKTORAVHANDLING TIL Ph.D.-GRADEN VED 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN 
 
Vedtatt i styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet xx.xx.xx. Erstatter veiledning av 9. april 2008. 
 
 
En avhandling til PhD-graden skal inneholde nye observasjoner av vitenskapelig verdi innenfor 
fakultetets fagfelt. Som en hovedregel skal avhandlingen bestå av flere artikler trykket i internasjonale 
tidsskrift med referee-tjeneste. I tillegg skal det lages en samlet oversikt over resultatene med en 
inngående vitenskapelig diskusjon. Ikke-publiserte monografier kan også godtas som avhandling til 
doktorgraden.  
Forholdet til andre regelverk 
De formelle krav til doktorgraden ved Universitetet i Bergen reguleres av  
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013.  
 
I tillegg har Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtatt presiseringer og lokale retningslinjer i 
følgende veiledninger:  


• Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved 
Universitetet i Bergen, vedtatt xx.xx.xx 


• Publikasjoner i doktorgradsavhandlinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtatt 
xx.xx.xx 


• Veiledning for sammenstilling av ph.d.- avhandlinger ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Universitet i Bergen, vedtatt 15. juni 2012. 


 
 
I.  Vitenskapelig kvalitet 
En avhandling til ph.d.-graden skal inneholde nye observasjoner av vitenskapelig verdi innenfor 
fakultetets fagfelt. Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal 
standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, 
metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlingen skal 
kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres 
som en del av fagets vitenskapelige litteratur. 
 
Vanligvis består avhandlingene som leveres ved Det medisinsk-odontologiske fakultet av flere artikler 
trykket i internasjonale tidsskrift med referee-tjeneste, samt en samlet oversikt over resultatene med en 
inngående vitenskapelig diskusjon. Monografier kan også leveres til bedømmelse for doktorgraden.  
 
Kravet til god vitenskapelig kvalitet gjelder absolutt. Problemstillingene skal være klart og presist 
formulert. Anvendt materiale og metoder skal være adekvate og hensiktsmessige. Resultatene skal gi 
god og kontrollerbar dokumentasjon. Tabeller, figurer og andre illustrasjoner skal være presentert på 
en hensiktsmessig måte. Konklusjonene skal være holdbare. Litteraturbehandlingen skal være adekvat 
med hensyn til kritisk utvalg og vurdering. Henvisningene skal være korrekte. Presentasjonen av 
teksten skal være klar, presis og språklig tilfredsstillende. Kravene til vitenskapelig kvalitet og 
kvantitet er identiske for monografier og artikkelbaserte avhandlinger. 
 
 
II. Omfang 
En doktoravhandling skal være på internasjonalt PhDph.d.-nivå og ha et omfang som tilsvarer 2,5 
årsverk.  
 
 
Doktoravhandlingen Avhandlingen bør normalt ha et omfang på tilsvarende tre vitenskapelige artikler 
publisert eller planlagt publisert i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. 
Doktorgradskandidaten bør som hovedregel være førsteforfatter på minst to artikler. Der kandidaten 
ikke er førsteforfatter, bør vedkommende ha bidratt vesentlig i datainnsamling, tolkning av resultater 
og artikkelskriving. Hovedveileder må redegjøre for kandidatens bidrag. 
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Antall artikler vil være avhengig av størrelse og kvalitet på den enkelte artikkel og hvor mye 
kandidaten har bidratt. Dersom kandidaten både har lagt ned en uvanlig stor arbeidsinnsats i en 
artikkel og artikkelen har meget høy kvalitet, kan antall artikler reduseres.  
 
 Under disse forutsetninger kan samme artikkel inngå i flere doktoravhandlinger.Se for øvrig 
Publikasjoner i doktorgradsavhandlinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
III. Sammenstillingen 
En artikkelbasert avhandling Doktoravhandlingen skal i tillegg til enkeltartikler inneholde en samlet 
presentasjon av de  vitenskapelige resultatene med en inngående og oppdatert sammenstillende 
diskusjon. Denne samlete fremstillingen skal være et vitenskapelig dokument der kandidaten har 
mulighet for å utdype, kritisere og eventuelt korrigere aspekter i artiklene. Den skal vise vitenskapelig 
oversikt og modenhet, samt evne til å penetrere spesialiserte vitenskapelige problemstillinger. 
Sammenstillingen kan eventuelt ha form som en oversiktsartikkel, da med doktorgradskandidaten som 
førsteforfatter.  
 
 Se for øvrig Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet ved Universitetet i Bergen og Veiledning for sammenstilling av ph.d.- avhandlinger ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Universitet i Bergen. 
 
 
Feilretting, endringer etter innlevering 
IV. Avhandlingen vil bli bedømt nøyaktig slik den er innlevert. Ph.d.-kandidaten kan likevel etter 
innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en 
fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Errata skal skrives på egen mal og leveres 
til fakultetet senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje en 
gang. Dersom søknad om å rette formelle feil innvilges, vil godkjent errataliste bli oversendt 
bedømmelseskomiteen.  
 
 


V. Fellesarbeid  
En avhandling kan unntaksvis i sin helhet være et fellesarbeid for to doktorgradskandidater.  
Avhandlingen skal da i omfang tilsvare to vanlige doktorgradsavhandlinger. I tillegg skal hver enkelt 
kandidats selvstendige innsats være klart definert og utgjøre omkring halvparten av det vitenskapelige 
arbeidet. Dette gjelder også sammendraget.  


VI. Ikke-publiserte monografier skal bedømmes etter samme kriterier som en samling av trykte 
artikler med sammenskrivning. Det betyr at minimumskravene til vitenskapelig kvalitet og kvantitet er 
identiske.  


 
VII. Følgende dokumenter regulerer de formelle krav til doktorgraden ved Universitetet i Bergen: 
Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen, vedtatt av 
Universitetsstyret 12. juni 2003, ikrafttredelse 20. juni 2003, med endring av 21. oktober 2004. 
Bestemmelser vedtatt av styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 9. april 2008. I tillegg finnes 
"Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader", anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. 
mars 2007, og "Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet ved Universitetet i Bergen" av 9. april 2008. 
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 Ettersendt 
 
  VEDTAK: 


1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2009 med merknader som kommer i 
møtet.  


2. Dekanus får fullmakt til å foreta justeringer i budsjettframlegget i tråd med 
fakultetsstyrets diskusjon.  


 
Sak 106/08 UiBs BUDSJETTMODELL - RISA – UTVALGET – UTKAST TIL  


HØRINGSSVAR. 
  Saksforelegg av 9.9.08, vedl. 
   


VEDTAK 
Fakultetsstyret vedtar høringssvaret om Risa-utvalgets rapport med de 
endringer som frakommer i møtet.  


   
Sak 107/08 FAKULTETETS FELLES TEKNISKE KJERNEFUNKSJ ONER. 
  Saksforelegg av 10.9.08, vedl. 


 
VEDTAK 
Fakultetsstyret vedtar følgende mandat og sammensetning for en felles teknisk 
ressurskomité.  


 
Sak 108/08 TILSETTINGSRÅD FOR MIDLERTIDIGE VITENSKAPELIGE 


STILLINGER VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE 
FAKULTET.  


  Saksforelegg av 10.9.08, vedl. 
   


          VEDTAK  
1. Det medisinsk-odontologiske fakultet oppretter et Tilsettingsråd for 


stipendiater, postdoktorer og forskerstillinger 
2. Tilsettingsrådet skal bestå av Dekanus, fakultetsdirektør og en fast 


vitenskapelig tilsatt fra fakultetsstyret. Fakultetsstyret oppnevner selv en slik 
representant for en periode. 


3. Tilsettingsrådet vedtar utlysningstekster og eventuelle stillingsomtaler 
4. Prosjektleder, en representant fra instituttet samt representant fra 


Forskningsutvalget er bedømmelseskomité for forsker- og ”øremerkede” 
rekrutteringsstillinger 


5. Forskningsutvalget vurderer og innstiller i åpne stipendiater 
6. Instituttleder har innstillingsmyndighet i forsker og ”øremerkede” 


rekrutteringsstillinger 
7. Tilsettingsrådet fatter tilsettingsvedtak 
8. Fakultetsstyret holdes orientert om saker som behandles i Tilsettingsrådet 
9. Tilsettingsrådet kan vedta at stillinger ikke skal lyses ut (må begrunnes ut fra 


gjeldene regler) 
Fakultetsstyret oversender anbefalingen fra Fakultetsstyret om å oppnevne 
Tilsettingsråd for forsker- og rekrutteringsstillinger ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet til Universitetsstyret for delegering 


 








VEILEDNING VED BEDØMMELSE AV DOKTORGRADER VED DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN 
 


Vedtatt av Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet 9.11.2012. Erstatter dokument med samme tittel vedtatt 9. 
april 2008. 
 
I. Forholdet til andre regelverk/retningslinjer 
De sakkyndige som oppnevnes til bedømmelseskomité bes uttale seg om avhandlingen tilfredsstiller de 
formelle og reelle krav som stilles i I Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i 
Bergen, vedtatt 20.06.2013 Reglement for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, 
vedtatt av Universitets-styret 12. juni 2003, ikrafttredelse 20. juni 2003 og i bestemmelser vedtatt av 
styret ved Det medisinske fakultet 19. november 2003, med siste endringer gjort 9. november 2011. Som 
støtte i vurderingen skal også "Veiledning vedrørende krav til en doktoravhandling ved Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Bergen" av xx.xx.xx19. november 2003  og Publikasjoner i 
doktorgradsavhandlinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, vedtatt xx.xx.xx benyttes.  


II.   Komiteens innstilling 


Innstillingen er en skriftlig rapport som først og fremst skal gi en klar og utvetydig konklusjon på om de 
kvalitative og kvantitative vitenskapelige krav er oppfylt, slik at avhandlingen kan forsvares for ph.d.-
graden. Innstillingen må gi en fullgod begrunnelse for denne konklusjonen. Komiteen har ikke anledning 
til å akseptere en avhandling under forutsetning av endringer i det innleverte materialet. Komiteen kan 
kreve framlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. 


Innstillingen skal gi en beskrivelse av arbeidets art og omfang, med en separat omtale av hvert enkelt 
delarbeid og av den samlete diskusjonen. Kvaliteten i arbeidets ulike deler skal vurderes, gjerne med 
anerkjente kvalitetsmål. Innstillingens omfang bør vanligvis være 4-6 sider. Ved bedømmelse av 
doktorgradsarbeider som ikke er publisert i internasjonale referee-baserte tidsskrift, skal komiteens 
skriftlige evaluering være særlig inngående. 


Bedømmelseskomiteen avgir fortrinnsvis en felles skriftlig innstilling. Vanligvis vil det ikke være 
nødvendig for komiteen å møtes. Hvis dette likevel ansees ønskelig, kan komitélederen på forhånd søke 
instituttet om dekning av eventuelle utgifter. Hensikten med rapporten er å finne ut om ph.d.-
avhandlingens originalitet og om den holder/tilsvarer internasjonal standard. Innstillingen må konkludere 
med om avhandlingen er verdig til å forsvares ved disputas eller ikke.   


Innstillingen bør inneholde følgende hovedelementer: 


1. En beskrivelse av hva ph.d.-avhandlingen støtter seg på. Vanligvis er dette tidligere 
publisert/akseptert/innsendt materiale til vitenskapelige tidsskrift. Om det foreligger 
flerforfatterskap må ph.d.-kandidatens rolle presiseres.  
 


2. En evaluering av følgende elementer og basert på kriterier (se også under): Klart formulerte 
spørsmålsstillinger, bruk av adekvat og reproduserbar metodikk, presis presentasjon av resultater, 
kritisk vurdering av resultater, mestring av fagfeltets terminologi og formuleringer, adekvat 
sammenfatting. Vanligvis evalueres i tillegg hver artikkel for seg. 
 


3. Separat konklusjon om betingelsene for evalueringen og om ph.d.-avhandlingen kan anses 
akseptabel for å forsvares offentlig.  


Ved utarbeidelse av innstillingen anbefales det at følgende punkter vurderes: 
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• Tittelen på avhandlingen: Er tittelen presis, dekkende og ikke altfor lang? Inneholder den viktige 
nøkkelord?  
 


• Sammendrag (Abstract/summary): Finnes det et sammendrag som inneholder bakgrunn, 
formål/hensikt, materialer/metoder, resultater, konklusjon, konsekvenser?   
 


• Introduksjon: Beskrives bakgrunnen for forskningsarbeidet og hva det bygger på? Leder 
introduksjonen frem til de problemstillingene som ligger til grunn for avhandlingen? Er 
litteraturgjennomgangen grundig og presenteres kunnskaps- og forskningsfronten? Benyttes 
relevante originale arbeider/publikasjoner? Inneholder introduksjonen faglig og tidsmessig 
kontekst og presenteres historisk viktige studier?  Brukes figurer/bilder på en forbilledlig måte? 
 


• Formål/hensikt: Er formålet/hensikten med prosjektet presentert klart og konsist med høy grad av 
språklig presisjon, og er det en oppdeling i hovedmål og delmål?   
 


• Material og metoder: Er beskrivelsen oversiktlig, og inneholder den relevante detaljer? Henvises 
det til allerede publiserte/dokumenterte metoder? Foreligger det en kritisk vurdering av valget av 
metoder og teknikker (”Methodological considerations”)? Er etiske vurderinger i forhold til 
internasjonal standard og nødvendige formelle godkjenninger omtalt?   
 


• Resultater: Er det lagt vekt på beskrivelsen av de mest relevante/viktigste funnene og 
observasjonene? Er det klargjort om og i tilfelle hvordan dette bidrar til fremskritt innen 
forskningsfeltet?   
 


• Diskusjon: Er diskusjonen en objektiv og kritisk vurdering av egne faglige valg og resultater?  Er 
styrker og svakheter belyst, både med hensyn til til de metodene som er benyttet og de resultatene 
en har oppnådd, og samtidig relatert til allerede eksisterende kunnskap?  Finnes det en ”rød tråd” 
i arbeidet?  
 


• Konklusjon: Består denne i en oppsummering av de viktigste resultatene? Beskrives det hvordan 
målsetningene blitt belyst i avhandlingen?  
 


• Fremtidige perspektiver: Inneholder denne delen en beskrivning av på hvilken måte arbeidet 
skaper grunnlag for en videreføring av forskningsfeltet? Betyr resultatene endret syn på en 
bestemt problemstilling nasjonalt eller internasjonalt? Bør funnene føre til endrede rutiner eller 
nye konsepter? 
 


• Referanser: Er referansene fullstendige og gjengitt med full tittel på det refererte arbeidet? Er det 
referert til alle kilder som det er hentet materiale fra, også figurer og tabeller?  Er litteraturlisten 
oppdatert og komplett? 


 
III. Dissenser/separate uttalelser/Underkjenning 
Eventuelle dissenser må komme tydelig frem. Eventuelt kan det avgis separate uttalelser. Den skriftlige 
innstillingen er en veiledning for fakultetsstyret, som formelt skal godkjenne avhandlingen. Refuseres 
avhandlingen på vitenskapelig grunnlag, har kandidaten mulighet for å sende inn en omarbeidet versjon 
innen et år etter at komiteens anbefaling er meddelt kandidaten. Refuseres avhandlingen også da, er den 
endelig forkastet. 
 
IV. Tidsfrister 
Bedømmelseskomiteens leder bør skal i samråd med øvrige komitémedlemmer, doktorand og fakultet 
avtale tidspunkt for eventuell disputas snarest mulig og senest 1 måned etter at avhandlingen er mottatt. 
Bedømmelseskomiteen skal avgi sin skriftlige innstilling senest innen 3 måneder etter at komiteen har 
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mottatt avhandlingen, men endelig positiv innstilling må likevel aldri være mottatt av fakultetet mindre 
enn 43 uker før dato for disputas. Eventuell beskjed om at avhandlingen anbefales underkjent skal være 
mottatt av fakultetet minst 1 måned 3 uker før tidspunkt for planlagt disputas. Fakultetet underretter 
kandidaten umiddelbart. Komiteen skal ikke ha kontakt med veileder eller kandidat om resultatet av 
bedømmelsen.  
 
V. Prøveforelesning 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet avholdes prøveforelesning dagen før disputas, evt. samme dag 
som disputasen. Bedømmelseskomiteens leder er ansvarlig for at tittel på prøveforelesning er mottatt av 
fakultetet minst 1 måned før prøveforelesningen skal holdes. Tittelen skal meldes skriftlig. Tittelen skal 
behandles fortrolig inntil fakultetet meddeler den til doktoranden 10 virkedager før prøveforelesningen 
holdes. Prøveforelesningen blir avholdt i sentrale auditorier og på et tidspunkt som gjør at den kan inngå i 
fakultetets undervisningstilbud innenfor grunn- og etterutdannelse. Emnet for forelesningen bør være 
hentet fra sentrale fagområder og være av interesse både for studenter og ansatte ved universitet og 
sykehus. Forelesningens varighet er 45 minutter, med etterfølgende spørsmål og diskusjon (15 minutter). 
Prøveforelesningen må holdes før disputas og godkjennes av en komité nedsatt av fakultetet før 
kandidaten kan disputere.   
 
Etter at prøveforelesningen og diskusjon er avsluttet, skal custos, komiteen og kandidaten gå ut av lokalet, 
og komiteen trekker seg tilbake for å avgjøre om prøveforelesningen kan godkjennes. Custos har 
anledning til å være med på komitérommet, men skal ikke delta i bedømmelsen. Når komiteen har 
konkludert, orienterer custos kandidaten om resultatet. Dersom prøveforelesningen godkjennes, går alle 
inn igjen i lokalet, og custos annonserer at forelesningen er godkjent og at disputas vil gå som planlagt.  
Dersom prøveforelesningen ikke godkjennes, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning 
må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning 
kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den 
opprinnelige.  
Ved underkjenning av prøveforelesningen, går custos og komité inn igjen i lokalet og orienterer publikum 
om dette, samt at disputas ikke kan avholdes før ny prøveforelesning er avholdt og godkjent. 
Underkjenning skal begrunnes. Dato for ny prøveforelesning vil bli annonsert så snart komitéleder har 
avtalt ny dato med fakultetet..   
 
VI. Disputas 
Disputasen skal finne sted senest innen to måneder etter fristen for å levere innstillingen. Ved disputasen 
gjennomfører første- og annenopponent en muntlig opposisjon der hensikten er å foreta en kritisk analyse 
av avhandlingen. Sentrale avsnitt av avhandlingen diskuteres sammen med doktoranden og nå i større 
detalj enn i den skriftlige innstillingen. Gjennom opposisjonen skal opponentene klart få frem 
avhandlingens styrke og svakheter, bedømme originalitet, beviskraft og informasjonsverdi. Opponentene, 
først og fremst førsteopponenten, bør sette avhandlingen inn i en større faglig sammenheng. Diskusjonen 
bør føres slik at den blir fruktbar for doktoranden og den faggruppen han/hun tilhører, og samtidig 
utbytterik for tilhørerne.  
 
Fordelingen av oppgavene mellom de to opponentene må avtales på forhånd. Det finnes ikke detaljerte 
regler for denne fordelingen. Som regel vil avhandlingens oppbygning og/eller opponentenes faglige 
bakgrunn gi en naturlig fordeling. Opponentene kan for eksempel konsentrere seg om hver sin gruppe av 
enkeltartikler, eller ta for seg bestemte sider ved samtlige artikler.  
 
Doktoranden gjør innledningsvis rede for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige 
undersøkelsen. Innledningen skal ikke overstige 30 minutter. Disputasen foregår deretter som en drøfting 
av avhandlingen mellom opponent og doktorand. Hvis opponentene har spesielle merknader til 
avhandlingens formelle sider, er det vanlig at andreopponenten fremfører disse. Tekniske hjelpemidler 
(tavle, lysark, lysbilder, videokanon etc.) kan gjerne brukes. Dette bør avtales på forhånd slik at de 


Merknad [TOOL1]: Dette må vi diskutere. Det 
skaper forvirring at det er ulike frister her. Er tre 
uker før tidsnok å få vite om underkjenning? Bør vi 
endre begge deler til 4 uker? 
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ønskete hjelpemidler er på plass.  
 
Førsteopponenten har ved en ordinær disputas en tidsramme på 60-120 minutter og andreopponenten 45-
60 minutter. Opponentene bør hver for seg avslutte opposisjonen med å sammenfatte sin vurdering av 
avhandlingen. 
Det er mulighet for opposisjon ex auditorio. Slike bidrag bør være godt forberedt, presise og ha til hensikt 
å berike den faglige diskusjonen. Slik opposisjon er åpen for alle. Bedømmelseskomiteens leder kan også 
opponere på denne måten. Opposisjon ex auditorio skal skje før annenopponenten får ordet.  
 
Etter at opposisjonen er avsluttet, skal custos, doktorand, leder av bedømmelseskomiteen, annenopponent, 
og førsteopponent gå ut av lokalet, og komiteen trekker seg tilbake for å avgjøre om disputasen kan 
godkjennes. Custos har anledning til å være med på komitérommet, men skal ikke delta i bedømmelsen. 
Når komiteen har konkludert, orienterer custos kandidaten om resultatet. Dersom disputasen godkjennes, 
går custos, doktorand, leder av bedømmelseskomiteen, annenopponent og førsteopponent inn igjen i 
lokalet, og custos annonserer at disputasen er godkjent og at resultatet vil bli innberettet til 
Universitetsstyret. Ved underkjenning av disputasen går custos og komité inn igjen i lokalet og orienterer 
publikum om resultatet av bedømmelsen, samt at tidspunkt for ny disputas vil bli annonsert. 
Underkjenning skal begrunnes skriftlig, og begrunnelsen skal sendes fakultetet. 
 
Ved godkjent disputas, kan komiteen gratulere doktorand, vitenskapelig miljø og institusjon. 
Doktoranden kan også takke før custos avslutter disputasen.  
 
Dersom institusjonen ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én 
gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme 
komité som den opprinnelige. 
 
VII. Innmarsj og utmarsj ved disputas 
Det marsjeres inn i auditoriet i rekkefølge custos, doktorand, leder av bedømmelseskomiteen, 
annenopponent, førsteopponent. Custos åpner disputasen og gir ordet til doktoranden. Deretter ber custos 
førsteopponenten om å komme frem. Annenopponenten kalles frem av custos etter eventuelle opponenter 
ex auditorio. Custos avslutter disputasen. Custos marsjerer først ut, deretter doktorand og 
bedømmelseskomité. Vanlig antrekk for opponentene er mørk dress. 
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		II.   Komiteens innstilling

		Innstillingen er en skriftlig rapport som først og fremst skal gi en klar og utvetydig konklusjon på om de kvalitative og kvantitative vitenskapelige krav er oppfylt, slik at avhandlingen kan forsvares for ph.d.-graden. Innstillingen må gi en fullgod ...

		Bedømmelseskomiteen avgir fortrinnsvis en felles skriftlig innstilling. Vanligvis vil det ikke være nødvendig for komiteen å møtes. Hvis dette likevel ansees ønskelig, kan komitélederen på forhånd søke instituttet om dekning av eventuelle utgifter. He...

		UInnstillingen bør inneholde følgende hovedelementer:

		1. En beskrivelse av hva ph.d.-avhandlingen støtter seg på. Vanligvis er dette tidligere publisert/akseptert/innsendt materiale til vitenskapelige tidsskrift. Om det foreligger flerforfatterskap må ph.d.-kandidatens rolle presiseres.

		2. En evaluering av følgende elementer og basert på kriterier (se også under): Klart formulerte spørsmålsstillinger, bruk av adekvat og reproduserbar metodikk, presis presentasjon av resultater, kritisk vurdering av resultater, mestring av fagfeltets ...

		3. Separat konklusjon om betingelsene for evalueringen og om ph.d.-avhandlingen kan anses akseptabel for å forsvares offentlig.

		UVed utarbeidelse av innstillingen anbefales det at følgende punkter vurderes:

		 Tittelen på avhandlingen: Er tittelen presis, dekkende og ikke altfor lang? Inneholder den viktige nøkkelord?

		 Sammendrag (Abstract/summary): Finnes det et sammendrag som inneholder bakgrunn, formål/hensikt, materialer/metoder, resultater, konklusjon, konsekvenser?

		 Introduksjon: Beskrives bakgrunnen for forskningsarbeidet og hva det bygger på? Leder introduksjonen frem til de problemstillingene som ligger til grunn for avhandlingen? Er litteraturgjennomgangen grundig og presenteres kunnskaps- og forskningsfron...

		 Formål/hensikt: Er formålet/hensikten med prosjektet presentert klart og konsist med høy grad av språklig presisjon, og er det en oppdeling i hovedmål og delmål?

		 Material og metoder: Er beskrivelsen oversiktlig, og inneholder den relevante detaljer? Henvises det til allerede publiserte/dokumenterte metoder? Foreligger det en kritisk vurdering av valget av metoder og teknikker (”Methodological considerations”...

		 Resultater: Er det lagt vekt på beskrivelsen av de mest relevante/viktigste funnene og observasjonene? Er det klargjort om og i tilfelle hvordan dette bidrar til fremskritt innen forskningsfeltet?

		 Diskusjon: Er diskusjonen en objektiv og kritisk vurdering av egne faglige valg og resultater?  Er styrker og svakheter belyst, både med hensyn til til de metodene som er benyttet og de resultatene en har oppnådd, og samtidig relatert til allerede e...

		 Konklusjon: Består denne i en oppsummering av de viktigste resultatene? Beskrives det hvordan målsetningene blitt belyst i avhandlingen?

		 Fremtidige perspektiver: Inneholder denne delen en beskrivning av på hvilken måte arbeidet skaper grunnlag for en videreføring av forskningsfeltet? Betyr resultatene endret syn på en bestemt problemstilling nasjonalt eller internasjonalt? Bør funnen...

		 Referanser: Er referansene fullstendige og gjengitt med full tittel på det refererte arbeidet? Er det referert til alle kilder som det er hentet materiale fra, også figurer og tabeller?  Er litteraturlisten oppdatert og komplett?
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Totale kostnader som basis for ekstern finansiering i UH-sektoren


Utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høyskolerådet og Norges forskningsråd.1


24. august 2011


1. Innledning


I 2007 sendte Kunnskapsdepartementet (KD) et rundskriv til universitets- og høyskolesektoren
(UH-sektoren) der det fremgikk at all eksternt finansiert aktivitet skal organiseres i prosjekter med
egne avtaler, periodiserte budsjett og regnskap.2 Videre ble det understreket at budsjett og
regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader, samt at oppdragsgiver skal dekke alle
direkte og indirekte kostnader i oppdragsfinansiert aktivitet. UH-sektoren er i ferd med å
implementere et slikt “totalkostnadsprinsipp”, og i mars 2011 nedsatte Universitets- og
høyskolerådet (UHR) en arbeidsgruppe for å etablere en omforent, nasjonal modell for
budsjettering og regnskapsføring av forskningsprosjekter.3 En annen arbeidsgruppe, nedsatt av
UHR og Norges forskningsråd (se fotnote 1), ser nærmere på de mer overordnede og
forskningspolitiske konsekvensene av totalkostnadsprinsippet. Denne arbeidsgruppen har
utarbeidet dette notatet.


I EUs rammeprogrammer legges totale kostnader til grunn for beregningen av prosjektstøtte. EU
dekker inntil 75 % av kostnadene til FoU og 100 % av kostnadene til prosjektadministrasjon,
forutsatt at det kan dokumenteres hvordan prosjektets medarbeidere fordeler all sin tid mellom
ulike aktiviteter og prosjekter. Institusjoner som ikke kan dokumentere tidsbruken til sine ansatte
på en tilfredsstillende måte, risikerer dermed å få en lavere refusjonssats.


Rapporten fra Handlingsromutvalget pekte på at ekstern finansiering utløser så høye andeler
egenfinansiering at sektoren opplever eget handlingsrom betydelig redusert. I sin rapport uttalte
utvalget: “Konsekvensene av å vinne i nasjonale konkurranser har selvsagt fordeler, men også den
side at de interne ressursene skal matche de eksterne bidragsmidlene.” For å kunne arbeide på en
transparent måte med disse problemstillingene må UH-sektoren synliggjøre alle kostnader
tilknyttet prosjektene, direkte så vel som indirekte kostnader. Som Handlingsromutvalgets
rapport, slår også Stortingsmelding nr. 30, Klima for forskning, fast at en økende andel av
grunnbudsjettene i sektoren går til lønnsutgifter. Meldingen viser til at sektoren fremholder høy
grad av egenfinansiering i eksternfinansierte prosjekter som viktig årsak til at grunnbudsjettene
settes under press. Samtidig understreker Forskningsmeldingen at krav om egenandel ved ekstern
offentlig finansiering representerer en bevisst tilnærming til finanseringen.


Forskningsrådet har svart på signalene i Stortingsmeldingen og Handlingsromutvalgets rapport
ved å signalisere en intensjon om å gi en høyere kostnadsdekning enn i dag i bidragsfinansierte
prosjekter der institusjoner i UH-sektor er kontraktspartner med Rådet. I dette notatet redegjør
arbeidsgruppen (se fotnote 1) for hensikten med innføring av et totalkostnadsprinsipp. Notatet
drøfter så noen konsekvenser for sektoren selv og for Forskningsrådets av at de totale kostnadene
legges til grunn for Rådets tildelinger, samt av en høyere kostnadsdekning i «forskningsråds-
prosjekter». Det redegjøres også for noen forutsetninger for omleggingen. Til slutt er det tatt med
noen regneeksempler for å illustrere virkningene av omleggingen, samt litt om videre oppfølging.


1 Arbeidsgruppens medlemmer: Bjørn Haugstad, forskningsdirektør UiO; Knut Hove, tidligere rektor ved UMB; Anders
Hanneborg, divisjonsdirektør for Vitenskapsdivisjonen i Forskingsrådet; Asbjørn Mo, avdelingsdirektør, Universitets- og
høyskolepolitikk. UHR er observatør i arbeidsgruppen, Berit Hyllseth til 1.8.11 og Ragnar Lie etter denne dato.
2 Rundskriv F-20-07 fra KD.
3 Denne arbeidsgruppen består av representanter for Høyskolen i Gjøvik, Norges idrettshøyskole, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Per Heitmann fra
sistnevnte institusjon leder gruppen. Arbeidet tar utgangspunkt i tidligere rapport på samme tema datert 19. april 2010
utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for de daværende 7 universitetene og innholdet i notat fra 28. februar 2011
utarbeidet av samme arbeidsgruppe (se fotnote 1) som står bak herværende notat.
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2. Hensikten med et totalkostnadsprinsipp


En hovedhensikt med et totalkostnadsprinsipp er å skape økt handlingsrom. Dette skal skje
gjennom å synliggjøre for finansiør/Forskningsrådet og ved egen institusjon hvor mye det enkelte
eksternt finansierte prosjekt faktisk koster. Det er forskningsinstitusjonenes totale kostnader ved å
gjennomføre prosjektet som skal frem, ikke bare finansiørens/Forskningsrådets bidrag.


Arbeidsgruppen legger derfor til grunn at en gjennomført praksis der totale kostnader ved alle
aktiviteter synliggjøres, i seg selv bidrar til handlingsrom og strategisk fokus på alle ledelsesnivåer
(institutt-, fakultets- og institusjonsnivå) i UH-sektor. I tillegg vil større grad av kostnadsdekning
fra Forskningsrådet, EU og andre kilder ytterligere øke sektorens økonomiske handlingsrom.
Dermed øker også det strategiske handlingsrommet. Dette gir nye muligheter:


 Større økonomisk mulighet til å følge opp interne faglige prioriteringer, herunder
“småforskmidler”.


 Større mulighet for finansiering av forskningsinfrastruktur og støttepersonell, både i interne
prosjekter, i forskningsrådsprosjekter (som vil dekke en større del av de totale kostnadene) og
i andre eksternt finansierte prosjekter.


 Mer helhetlig prioritering av faglig retning for egen PhD-utdanning. Siden omfordeling kan gi
færre stipendiater i forskningsrådsprosjekter samtidig som det frigjør interne midler (se
nedenfor), vil institusjonsledelsen få et større strategisk spillerom for dimensjoneringen av
doktorgradsutdanningen ved egen institusjon.


3. Konsekvenser av et totalkostnadsprinsipp


Dersom Forskningsrådet skal dekke de totale kostnadene i større grad enn i dag uten at
Forskningsrådets totale budsjettramme øker, kan vi få færre prosjekter, men med en høyere grad
av kostnadsdekning. Omleggingen i seg selv vil ikke medføre større totale tilskudd fra
Forskningsrådet til norske forskningsinstitusjoner. Men den enkelte enhet, forskergruppe og
forsker vil kunne oppleve noe romsligere muligheter for intern finansiering og infrastruktur takket
være det økte økonomiske handlingsrommet for UH-institusjonene. Dog vil effekten være ulik for
ulike fagområder. Innenfor medisin og de matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske (MNT)
fagene anvendes mer kostbar forskingsinfrastruktur enn innenfor f.eks. humaniora. De førstnevnte
områdene har også en høyere andel av forskningsbudsjettet eksternt finansiert enn sistnevnte, og
derfor flere prosjekter som ikke er fullfinansierte. Medisin og MNT vil derfor oppleve størst
effekt dersom Forskningsrådet begynner å refundere en større andel av kostnadene enn i dag.


Videre antas omleggingen å kunne føre til en omfordeling mellom ulike kostnadselementer (som
stipendiater, driftsmidler o.a.) i de enkelte prosjektene i forhold til dagens praksis. I tillegg vil
synliggjøring av de totale kostnadene kunne bety at UH-sektor kan motta større tilskudd i EU-
prosjekter forutsatt at økonomimodellen som legges til grunn for kostnadsberegningen har aksept i
EU-kommisjonen.4


Synliggjøringen av de totale kostnadene i prosjektene vil gi Forskningsrådet økt innsikt i UH-
sektorens kostnadsbilde. Denne innsikten bør legges til grunn for en mer strategisk tilnærming til
hvor stor andel av de totale prosjektkostnadene som bør dekkes i Rådets ulike programmer og
finansieringsordninger. Forskningsrådet bør m.a.o. etablere klare retningslinjer for hvordan
Rådets ulike finansieringsordninger skal fastsette kostnadsdekning gitt at et totalkostnadsprinsipp
er fullt ut implementert i UH-sektor. Disse felles retningslinjene må ligge til grunn for
programstyrer o.a. besluttende organers bevilgningsbeslutninger.


4 I følge nasjonal FoU-statistikk mottok UH-sektoren 172 millioner kroner fra EU i 2007. Et ikke helt urealistisk anslag er at
dette dekket 50 % av de totale kostnadene. Dersom 75 % dekning av totale kostnader legges til grunn, gikk sektoren dermed
“glipp av” 86 millioner kroner.
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4. Noen utfordringer


Som nevnt, kan høyere kostnadsdekning fra Forskingsrådet føre til færre prosjekttildelinger selv
om prosjekttilskuddene i snitt vil bli større enn tidligere. Færre tildelinger kan føre til frustrasjon
og utløse krav om mer midler til forskning eller et ønske om å gjeninnføre dagens praksis.


Det er også grunn til å tro at den enkelte forsker vil oppleve kravet om synliggjøring av hvordan
egen tid fordeles mellom ulike aktiviteter og prosjekter som “byråkratiserende”. Forskyvningen
fra dagens “innvilgelsesstyrte” til en mer “strategistyrt” disponering av ressursene kan med andre
ord utløse frustrasjon blant forskerne. Institusjonsledelsens håndtering av det økte
handlingsrommet antas derfor å være viktig for å oppnå aksept for omleggingen.


5. Forutsetninger for et totalkostnadsprinsipp


Forutsetningen for å kunne legge totale kostnader til grunn for bidrag til prosjekter i UH-sektor er
at sektoren har implementert og anvender en omforent og transparent økonomimodell med
tilhørende regnskapssystem der alle direkte og indirekte kostnader knyttes til de respektive
aktiviteter og prosjekter. Mer spesifikt:


1. Økonomimodellen må kunne anvendes av alle typer UH-institusjoner og behandle like tilfeller
likt. Den bør være enkel og transparent, og kunne brukes for å beregne kostnader som påløper
i forbindelse med forskning, utdanning og ledelse/administrasjon. Modellen skal fungere for
alle prosjekter, uansett finansieringskilde.


2. Modellen skal kunne legges til grunn ved Forskningsrådets tildelinger til bidragsforskning, og
kunne brukes som utgangspunkt for prising av oppdragsforskning. Det er videre et mål at
modellen skal kunne godkjennes av EU som en “nasjonal modell” for fastsettelse av totale
kostnader i norsk UH-sektor.


3. Modellen må synliggjøre hvordan arbeidstiden til medarbeiderne ved UH-institusjonene
fordeles mellom ulike aktiviteter som undervisning, administrasjon og forskning. Den må
også vise hvordan tiden til forskning fordeles mellom ulike prosjekter, enten disse er
finansiert over basisfinansieringen, med bidrag fra Forskningsrådet, EU eller andre eksterne
bidragsytere, eller gjennom oppdrag.


4. Modellen må synliggjøre alle finansieringskilder til prosjektene, også egenbidrag fra
institusjonenes basisbevilgning.


5. Modellen må knytte all finansiering (basisfinansiering, oppdragsfinansiering og
bidragsfinansiering) til medarbeidernes tidsbruk; både direkte og indirekte kostnader må
fordeles etter en fordelingsnøkkel basert på denne tidsbruken.


6. Det å finne en enkel, hensiktsmessig og (for medarbeiderne) akseptabel metode for å
dokumentere medarbeidernes tidsbruk,5 og det må fastsettes en pris på denne tiden.


7. Institusjonenes egne økonomisystemer og regnskaper må kunne legges til grunn for beregning
av prosjektkostnader, inkludert kostnader knyttet til forskningstid og påslag for indirekte
kostnader. Ved revisjon må institusjonen kunne gi tilfredsstillende dokumentasjon av direkte
og indirekte prosjektkostnader.


8. Det er ønskelig at drifts- og infrastrukturkostnader synliggjøres der de genereres, f. eks.
gjennom bruk av såkalte leiesteder.6 Forskningsrådet er imidlertid innforstått med at ikke alle
UH-institusjoner finner det formålstjenlig å innføre leiesteder. Alle infrastrukturkostnader vil
heller ikke kunne regnskapsføres fullt ut på enkeltprosjekter. Forskningsrådet aksepterer
derfor at driftskostnader kan fordeles på flere prosjekter som en indirekte kostnad knyttet til
forskningstid. Totale indirekte kostnader må da beregnes for laveste organisatoriske nivå med
relativt ensartet forskningsaktivitet, og dermed ensartet kostnadsstruktur for disse aktivitetene.


5
Det er grunn til å tro at denne problemstillingen er i ferd med å finne sin løsning, jf. arbeidet til gruppen nevnt i fotnote 3.


6
Med leiested menes laboratorium eller annen felles infrastruktur hvis driftskostnader (herunder kostnader til driftspersonell)


synliggjøres særskilt og fordeles forholdsmessig mellom de prosjekter og aktiviteter som anvender infrastrukturen. I enkelte
tilfeller inkluderes også avskrivning på investeringer og reinvesteringer i ny/oppdatert infrastruktur i leiestedskostnadene.
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6. To regneeksempler7


For å illustrere forskjellen på totalkostnadsprinsippet og et «tilleggskostnadsprinsipp», som langt
på vei fortsatt er dagens praksis i UH-sektoren sett under ett, har vi satt opp to regneeksempler
med tabeller og kakediagrammer på neste side. Disse er også ment å illustrere forskjellen på
laboratorietunge fag og fag der forskningen i vesentlig mindre grad har behov for
forskningsinfrastruktur. De to eksemplene er kalt henholdsvis MEDNAT og HUMSAM, og vi
understreker at de ut fra sitt illustrative formål er forenklede og noe upresise rent tallmessig.


Begge eksempler tar utgangspunkt i et 3-årig prosjekt, ledet av en professor som bruker
halvparten av sin forskningstid på prosjektet hvilket svarer til 0,25 årsverk per år. I tillegg bruker
en postdoktor ansatt på «ordinære» midler (institusjonens basisbevilgning) halvparten av sin
tilgjengelige forskningstid i prosjektet. I begge prosjektene er det identifiserte tilleggsbehov som
antas å motivere for søknader om ekstern finansiering fra Forskningsrådet. Tilleggsbehovene er:


 To stipendiater, begge i tre år.
 Én forsker i tre år.
 Driftsmidler for reiser og konferansedeltakelse på 150.000 kroner for hele prosjektperioden.
 Innkjøp av forskningsinfrastrukturtjenester som ikke er tilgjengelig ved egen institusjon.


Kostnaden knyttet til dette innkjøpet fra ekstern institusjon antas å være 250.000 og 50.000 i
henholdsvis MEDNAT- og HUMSAM-prosjektet.


På grunn av store forskjeller i generelle laboratoriefasiliteter og assosierte -kostnader i de to
fagmiljøene, varierer de indirekte kostnadene (for samtlige årsverk) mellom de to fagmiljøene
betydelig. I MEDNAT- og HUMSAM-prosjektene antas de indirekte kostnadene å være
henholdsvis 750.000 og 300.000 kroner per årsverk.


Det fremgår av tabellen på neste side at dersom Forskingsrådet på basis av et totalkostnads-
prinsipp refunderer 80 % av de totale kostnadene,8 får begge prosjekter refundert mer enn når et
tilleggskostnadsprinsipp er lagt til grunn for kostnadsrefusjonen. Men på grunn av den relativt
store forskjellen i indirekte kostnader (figur 1), er forskjellen mellom de to kostnadsprinsippene
større i MEDNAT- enn i HUMSAM-eksempelet. Eller sagt på en annen måte: Institusjonen må i
henhold til et tilleggskostnadsprinsipp betale en vesentlig større egenandel for MEDNAT-
prosjektet enn for HUMSAM-prosjektet (figur 2). Eksemplene illustrerer således en
hovedutfordring innenfor utstyrstunge institutter med høy ekstern finansiering: Disse har også
høyest egenfinansiering og derfor størst press på institusjonsledelsens økonomiske handlingsrom.


Et siste poeng knyttet til disse tallene ligger i hvor stor økning i det økonomiske handlingsrommet
en høyere kostnadsdekning fra Forskningsrådet (og EU) vil kunne representere. Å tallfeste dette er
selvsagt vanskelig før Forskingsrådet kan være mer presis på hvor mye større kostnadsdekning
man i fremtiden ser for seg. Men noe kan vi estimere: I 2010 var regnskapsførte inntekter ved
Universitetet i Oslo fra Forskningsrådet på nærmere 650 mill. kroner. Omlag 70 %, eller 455 mill.
kroner, av disse inntektene var innenfor medisin- og MNT-fag. Estimeres dagens kostnadsdekning
til å være 52 % av totalen (jf. MEDNAT-eksempelet med tilleggskostnadsprinsipp), representerer
de ovenfor nevnte inntektene fra forskningsrådsprosjekter en portefølje med totale kostander på
875 (=455/0,52) mill. kroner. Ett prosentpoeng høyere kostnadsdekning fra Forskningsrådet
innenfor samme totale tilskudd (455 mill. kroner) gir en noe lavere prosjektportefølje: Denne vil
ha totale kostander på ca. 858 (=455/0,53) mill. kroner. Frigjort egenfinansiering for økning av
eget handlingsrom blir da på 17 (=875-858) mill. kroner


7
Siden disse primært er ment for å illustrere effekten av et totalkostnadsprinsipp har vi ikke brukt tid på å få fram eksakte


tall. Kostnadstallene som er brukt, antas likevel å være ganske dekkende for virkeligheten.
8


Det understrekes at det gjenstår å utarbeides retningslinjer for fastsettelse Forskningsrådets refusjonssatser i ulike
programmer og finansieringsordninger med tanke på å tilpasse disse til et totalkostnadsprinsipp med generelt høyere
kostnadsrefusjon enn i dag.
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Antall prosjektår: 3


Rundsum, stip.: 848 000


MEDNAT HUMSAM


Kostnad Hele prosjektperioden Kostnad Hele prosjektperioden


Kostnadsbilde per årsverk Årsverk Kostnad per årsverk Årsverk Kostnad


Professor 750 000 0,75 562 500 750 000 0,75 562 500


Postdoktor 600 000 1,50 900 000 600 000 1,50 900 000


Stipendiat 525 000 6,00 3 150 000 525 000 6,00 3 150 000


Forsker 650 000 3,00 1 950 000 650 000 3,00 1 950 000


Innkjøp av infrastrukturtjenester 250 000 50 000


Driftsmidler 150 000 150 000


Indirekte kostnader 750 000 8 437 500 300 000 3 375 000


11,25 15 400 000 11,25 10 137 500


Finansiering, "tilleggskost" MEDNAT HUMSAM


Rundsum stipendiater 848 000 6,00 5 088 000 848 000 6,00 5 088 000


Forsker, som rundsum postdok 848 000 3,00 2 544 000 848 000 3,00 2 544 000


Driftsmidler 400 000 200 000


8 032 000 7 832 000


Andel av totale kostnader 52 % 77 %


Finansiering, "totalkost"


Ved 80 % refusjon av totale kostnader 12 320 000 8 110 000


Ved 100 % refusjon av totale kostnader 15 400 000 10 137 500


Figur 1: Relativ fordeling av ulike kostnadselementer.


Figur 2: Andeler eksterne midler og egenandel i henhold til et tilleggskostnadsprinsipp.


7. Kort om videre oppfølging


Dette notatet foreslås lagt frem for UHRs organer høsten 2011. Den praktiske implementeringen
av et totalkostnadsprinsipp er knyttet opp mot resultatene fra arbeidsgruppen nevnt i fotnote 3.
Denne antas å avslutte sitt arbeid i 2012 slik at ordningen kan innføres f.o.m. 2013. En tilpassing
av Forskningsrådet finansieringsordninger bør være på plass samtidig.


Lønn


Drift


MEDNAT:


Lønn


Drift


HUMSAM:


Eksterne
midler
Egenandel


Tilleggskostnads-
prinsipp, MEDNAT


Eksterne
midler


Egenandel


Tilleggskostnads-
prinsipp, HUMSAM








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 76/13 


Sak nr.: 2013/10247 
 


 Møte:  18.09.13 
 


 
 
Opprettelse av felles Utdanningsråd mellom MOF-UiB og Helse Bergen 
 
 


 
De siste 4-5 årene har det vært gjennomført jevnlige møter mellom fagdirektør i Helse 
Bergen, visedekan for utdanning v/ Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) og 
representanter fra stab og administrativ studieledelse for drøfting av saker innen 
utdanningsfeltet med 4-5 møtepunkter årlig. I dette fora har behovet for en mer forpliktende 
og overordnet struktur for samarbeid innen utdanningsfeltet vært løftet frem fordi man ønsker 
å sikre bedre forankring i viktige saker samt skape mer forutsigbarhet for alle parter. På 
denne bakgrunn foreslås det opprettelse av et felles Utdanningsråd mellom MOF-UiB og 
Helse Bergen. 
 
Vedlagte saksinnmelding er utformet i et samarbeid mellom fakultetet og Helse Bergen, og 
legges også frem for styret i Helse Bergen snarlig. Vi viser til denne som saksdokument her. 
 
 
 
Saken legges frem med følgende forslag til vedtak: 
 
 


1. Det opprettes et felles utdanningsråd mellom HB og UiB på bakgrunn av foreliggende 
skisse til mandat, med oppstart høsten 2013. 
 


2. Felles utdanningsråd etablerer seg på bakgrunn av denne saksinnmeldingen samt 
med eventuelle innspill.  
 


3. Det arbeides for å formalisere et fast Samarbeidsutvalg mellom HB og UiB slik det er 
beskrevet i Rammeavtalen §5. 


 
 
 
 
Vedlegg: 


- Felles saksinnmelding fra MOF-UiB og Helse Bergen 
- Organisasjonskart UiB – MOF og HB 


 
 
 
 
 
 
06.09.13 - krwa 
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Sak nr.: 2010/9702 
 


 Møte: 18.9.2013 
 


 
 
Fakultetsledelsens statusrapport på fakultetets handlingsplaner - 
september 2013 
 
Det vises til styresak 78/10, der styret vedtok fakultetets strategiplan for 2010-2014. 
Det vises videre til styresak 102/10, med rammene for arbeidet med handlingsplaner, 
styresak 68/11, der de fem handlingsplanene ble behandlet. Det vises også til sak 
78/12 med statusrapport for fakultetets handlingsplaner pr. september 2012. 
 
Handlingsplanene er organisert ut fra strategiplanens hovedområder og fakultetets 
kjerneoppgaver; utdanning, forskning og forskningsinfrastruktur, forskerutdanning og 
formidling. Den femte handlingsplanen om hovedvirkemidler er firedelt, og omhandler 
samarbeidspartnere, organisasjon, ledelse og personalpolitikk og administrasjon. 
 
Link til fakultetets strategi- og handlingsplaner http://www.uib.no/mofa/om-
fakultetet/strategidokumenter 
 
 
Fig: Handlingsplaner ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingsplanene operasjonaliserer strategiplanens mål og gir en oversikt over 
hvordan fakultetsledelsen arbeider for å oppnå strategimålene. Det legges her fram 
for styret en status for arbeidet med måloppnåelse etter to år. Under er noen tiltak 
særlig hevet fram. 


 



http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategidokumenter

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategidokumenter





 
Handlingsplan for utdanning 2011 – 2013  
På utdanningssiden har det i løpet av studieåret 2012/13 særlig vært jobbet med å 
videreføre de store prosjektene som preger handlingsplanen; rammene for 
læringsutbyttebeskrivelser ved studieprogram og emner, ny studieplan i medisin, 
internasjonalisering, tverrprofesjonelle praksisarenaer og kompetanseheving.  
 
Som ledd i kvalitetssikring av studieprogrammene våre har programutvalgene styrket 
oppmerksomheten om hvordan undervisnings- og vurderingsformer er justert i 
forhold til det læringsutbyttet vi ønsker at studentene skal oppnå. Spissing av mandat 
og sammensetning for programutvalgene våren 2013 har også satt utvalgene bedre i 
stand til å utføre oppgaven.   
 
For prosjektet ny studieplan i medisin har arbeidsgruppene i løpet av våren sluttført 
sine anbefalinger for en ny plan, og forslagene er nå ute på høring. Fakultetet jobber 
nå parallelt med å få på plass en styrking av pedagogisk kompetanse, ved tilsetting til 
en pedagogisk enhet (Enhet for læring) ved fakultetet.     
 
Det langvarige arbeidet for å få etablert et engelskspråklig semester ved 
medisinstudiet ble intensivert våren 2013, med oppstart for en gruppe studenter 
inneværende høstsemester.   
 
Fakultetet har i løpet av året også støttet opp om det spennende 
samarbeidsprosjektet for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten 
(TVEPS) som ledes fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Selv om det nå 
nylig er avgjort at senteret ikke får status som Senter for fremragende utdanning 
(SFU) i denne utlysningsrunden, så er arbeidet like fullt helt sentralt for 
videreutvikling av praksisarenaer og samarbeid mellom helseprofesjoner.  
 
For nærmere beskrivelse av det siste årets tiltak på utdanningssiden, se vedlegg. 
 
Handlingsplan for forskerutdanning 2011-2013   
I gjennomgangen av handlingsplanen fremgår det at man på de fleste områder er i 
gang med tiltakene i planen. På noen områder er det planlagt prosjekter med 
oppstart høsten 2013, disse vil stort sett ikke være ferdigstilt før våren 2014.  
 
Forskningsledelsen er styrket med en 20 % stilling som faglig koordinator for 
forskerutdanningen. Det er samtidig etablert en møtestruktur som skal ivareta faglig 
ledelse sitt behov for å møte hverandre og administrasjonen jevnlig, og dette 
fungerer godt.  
 
UiB har fått ny ph.d.-forskrift sommeren 2013, og dette gjenspeiler seg i 
handlingsplanarbeidet på flere måter, blant annet ved at grunnkurset skal 
gjennomgås for å møte kravene i den nye forskriften. Lokale utfyllende retningslinjer 
er også gjennomgått for å bli tilpasset forskriften, dette legges fram for  
 
I 2012 og våren 2013 har det vært jobbet med å få oppnevnt og gjenoppnevnt 
fakultetets forskerskoler etter kriteriene som fakultetet har vedtatt. Det er etter vedtak 
i styret i juni 2013 5 forskerskoler ved MOF. Disse får en årlig bevilgning til driften og 
skal følges opp videre allerede høsten 2013. 







 
 
Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 2011-2013   
viser at det også i 2012 er det også lagt ned betydelig arbeid for oppfølging av NFRs 
evaluering av medisinsk og helsefaglig forskning. I 2012 og 2013 er forsknings-
grupper med god evaluering tildelt belønningsmidler og fra 2013 er det gitt premiering 
av EU-prosjekt med tilskudd til koordinatorer og partnere (10 og 5 %). 
 
Tildeling av to SFFer som koordineres ved UiB (CCBIO og CISMAC) og deltakelse i 
en SFF som koordineres ved UiO (NORMENT) viser at det er lagt vekt på å stimulere 
til høy kvalitet, støtte og utvikle sterke forskningsgrupper, samt bidra til god søknads-
støtte og økte egenandeler i søknadsprosesser som fremmer forskningssamarbeid 
og internasjonalisering, I 2013 arbeider fakultetet med å få fram SFI-søknader 
(Senter for forskningsdrevet innovasjon), EATRIS-søknader, EuroBioImaging, samt 
søknader til Bergen forskningsstiftelse om rekruttering av yngre fremragende 
forskere. 
 
I 2013 er kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse etablert i tillegg til fakultetets 
seks eksisterende kjernefasilitetene. Det arbeides med videreføring og finansiering 
av FUGE-plattformene. Dyreavdelingen ble I  2012  akkreditert  av AAALAC  
(Association for Assessment and Accreditation of Laboratorie Animal Care)  
International. 
 
Fakultetet satser på langsiktig videreutvikling av fremragende forskere, veiledere og 
forskningsledere. Brofinansiering med tilsetting av yngre forskere før seniorforsker 
går av for aldersgrensen er iverksatt og en tilsatt forsker på brofinansiering fikk i 2013 
Jahre-pris for yngre forskere. Fakultetet vil også satse på lederopplæring av yngre 
forskningsledere og gjennomføre tredje kull av YFL i 2014. 
 
 
Handlingsplan for formidling 2011-2013  
I 2012 ansatte MOF en kommunikasjonsrådgiver som har løftet 
formidlingskompetansen ved fakultetet betydelig 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har blitt synliggjort ved stadig flere gode 
omdømmesaker i media og det er lagt vekt på kursing i mediehåndtering både blant 
ansatte og studenter og ledelse. Rådgivning i forhold til å lage gode 
kommunikasjonsplaner for søknader på eksternfinansierte prosjekt, har også vært 
prioritert  
 
For å nå framtidige og nåværende studenter har det blitt fokusert på sosiale medier, 
som Facebook, Twitter, blogg, Youtube og Instagram. I denne sammenheng har det 
også skjedd en styrking av bruken av film, som også kommer til nytte på nettsidene. 
Arbeidet med nye nettsider på fakultetet er for øvrig godt i gang.  
 
Samarbeidet mellom kommunikasjonsrådgiver og HR har blitt styrket, gjennom 
prosjekt som skal tiltrekke seg de beste jobbsøkerne. Dette er viktig både for å bygge 
merkevaren MOF og gjøre oss enda mer attraktiv som arbeidsplass og studiested.  
 
 







Handlingsplan for hovedvirkemidler 2011-2013  
I handlingsplanens periode er dialogen sentrale samarbeidspartnere styrket. Det er 
for eksempel inngått en overordnet samarbeidsavtale med Bergen Kommune og de 
nære og gode samarbeidsrelasjonene til Helse.-Bergen, Helse-Vest og den offentlige 
tannhelsetjenesten er videreutviklet på flere arenaer. 
 
I 2012 gjennomførte MOF en omorganisering med prosjektet Framtidens Fakultet. 
Prosjektet ble organisert med bred involvering i organisasjonen. Resultatet ble at 
MOF gikk fra 8 til 5 institutter og det ble vedtatt en noe mere sentralisert administrativ 
modell. I tillegg til å være en strukturendring har Framtidens fakultet ført til en 
omstilling i ledelse og styring med en integrert fakultetsledelse med dekanat, 
instituttledere og fakultetsdirektør. Kollegiale organer som utdanningsutvalg og 
forskningsutvalg er erstattet med ledergrupper.  
 
Det er i perioden lagt stor vekt på samarbeidet mellom fakultet- og 
instituttadministrasjonene. Tre hovedområder er prioritert: effektiv administrasjonen 
(med hovedvekt på personalfeltet), administrasjon i Framtidens fakultet og 
administrativ kompetanseutvikling. 
 
 
Fakultetsdirektørens merknader 
Systemet med handlingsplaner som operasjonaliserer fakultetsledelsens arbeid med 
strategioppnåelse har fungert som et godt arbeidsredskap. De fremmer en 
transparent og åpen ledelseskultur, og bidrar til å sikre måloppnåelse.  
 
Status for fakultetets fem handlingsplaner viser at det er gjort mye arbeid og oppnådd 
mye på mange områder. På andre områder er det fremdeles et stykke å gå og disse 
vil det bli jobbet videre med. Fakultetsledelsen ser fram til ulike innspill som kommer 
fra organisasjonen ved at statusrapportene presenteres for styret. 
 
 
 
Det legges fram følgende forslag til  
 


vedtak 
 
Fakultetsstyret tar statusorienteringen om fakultetsledelsens oppfølging av 
handlingsplaner i perioden august 2012-august 2013 til orientering.  
 
 
11.09.2013 KOH/IHS 
 
 
Vedlegg: 
Statusrapport pr. september 2013 for 


1. Handlingsplan for utdanning  
2. Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur  
3. Handlingsplan for forskerutdanning  
4. Handlingsplan for formidling  
5. Handlingsplan for hovedvirkemidler  
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A) Saker behandlet i tilsettingsråd MOF/sommerfullmaktssaker: 
 
TILSETTINGSRÅD MOF:  
  
Sak 69/13  
Tilsetting utan utlysing – forskar (40 %) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) 
 
2012/8722 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 76/13  
Tilsetting etter utlysning – postdoktor (50 %) i 6 år ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2013/1753 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 77/13   
Tilsetjing etter utlysing – forskar (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, finansiert av NFR 
 
2013/2537 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 78/13  
Tilsetjing etter utlysing – 3 postdoktorstillingar, bevilgningsfinansierte, Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 
2013/1734 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 







Sak 79/13  
Tilsetjing etter utlysing – 6 stipendiatstillingar, bevilgningsfinansierte, Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 
2013/1733 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 80/13  
Tilsetting etter utlysning – postdoktor i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
NFR 
 
2013/2284 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 81/13  
Utlysning - en til to stillinger som midlertidig professor II/førsteamanuensis (20 % 
bistilling) i medisin (plastikkirurgi) i 4 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved 
Haukeland universitetssykehus 
 
2012/11647 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for en til to midlertidige bistillinger som professor 
II/førsteamanuensis (20 %) i medisin (plastikkirurgi) ved Klinisk institutt 1 med 
arbeidsplass ved Haukeland universitetssykehus. Bistillingene forutsetter 
hovedstilling ved Helse Bergen, Kirurgisk klinikk, Avdeling for plastikkirurgi og 
brannskade ved Haukeland universitetssykehus. En forutsetter at Klinisk institutt 1 
har budsjettmessig dekning for stillingene innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 
 
 
Sak 82/13  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin (radiologi) i 
4 år ved Klinisk institutt 1 
 
2012/7942 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 


 
 
 







Sak 83/13   
Tilsetting uten utlysning - midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin (kardiologi) 
i 5 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2013/4102 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 84/13  
Tilsetting - midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (thoraxkirurgi) i 5 år 
ved Klinisk institutt 2 
 
2011/14186 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 85/13  
Tilsetjing etter utlysing – postdoktor ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
2013/1596 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 86/13   
Tilsetjing etter utlysing – forskar ved Institutt for biomedisin 
 
2013/2477 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 87/13  
Tilsetjing etter utlysing – stipendiat x 2 (Fish Intervention Studies) Klinisk institutt 2 
 
2013/2465 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 







Sak 88/13   
Tilsetjing etter utlysing – stipendiat ved Institutt for biomedisin 
 
2013/2471 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 


 
 
 
Sak 89/13   
Tilsetjing etter utlysing – forskar ved Klinisk institutt 2 
 
13/2389 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 90/13  
Utlysning - midlertidig førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin 
(akuttmedisin) i 5 år ved Klinisk institutt 1 med arbeidsplass ved Stavanger 
universitetssjukehus 
 
2013/6480 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for midlertidig bistilling som 
førsteamanuensis/universitetslektor (20 %) i medisin (akuttmedisin) ved Klinisk 
institutt 1 med arbeidsplass ved Stavanger universitetssjukehus. Bistillingen 
forutsetter hovedstilling ved Stavanger universitetssjukehus. En forutsetter at Klinisk 
institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingene innenfor egen budsjettramme.  
 


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


 
 
 
Sak 91/13  
Utlysing – mellombels forskar (10 %) ved Klinisk institutt 2 
 
2013/5485 
 
Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek at det kan 
lysast ut ei mellombels stilling som forskar (10 %) ved Klinisk institutt 2, for ein 
periode på 12 månadar. 
2. Stillinga er finansiert av midlar frå Bergen Forsknings Stiftelse overført til 
professor Stephanie Le Hellard. 
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande 
standard for utlysing. 
 
 







Sak 92/13  
Tilsetjing utan utlysing – postdoktor ved IGS, eksternt finansiert 
 
2013/5977 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 93/13  
Tilsetjing utan utlysing – forskar ved IGS, eksternt finansiert 
 
2013/6310 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 94/13  
Tilsetjing utan utlysing – professor II ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2013/6324 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 95/13  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(psykiatri) ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2013/4828 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 96/13  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin (patologi) i 
5 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2007/11986 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 







Sak 98/13  
Utlysing av stilling som stipendiat ved K1, bevilgningsfinansiert 
 
2013/6891 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på fire (4) år ved Klinisk 
institutt 1. 


2. Stillinga er bevilgningsfinansiert og knytt til instituttleiar-stillinga. 
3. Det er ein føresetnad at instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga. 
4. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 


 
 
 
Sak 99/13  
Utlysing – mellombels forskar 50 %, ved Klinisk institutt 1 
 
12/10359 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels stilling som forskar ved Klinisk institutt 1. Stillinga kan takast ut som 50 % 
stilling i fire (4) år eller som 100 % stilling i to (2) år. 


2. Stillinga er knytt til forskingsprogrammet «Clinical nutrition research: Energy 
metabolism, mitochondrial function and disease risk» som er etablert i samarbeid 
med Helse Bergen,og finansiert gjennom ei tildeling frå «Stiftelsen Frank Mohn». 


3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
Sak 100/13  
Utlysing – mellombels forskar (100 %) ved Institutt for biomedisin 


2013/6915 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels stilling som forskar (100 %) ved Institutt for biomedisin. Stillinga er for ein 
periode på 2 år og 8 månader frå tilsetjing. 


2. Stillinga er finansiert av midlar frå det bilaterale EEA Polen-Noreg 
samarbeidsprosjektet «MOMENTO: Molecular mechanism of tissue fibrosis».  


3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing.  
 
 
 
Sak 101/13  
Tilsetting etter utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Hematologisk seksjon ved 
Klinisk institutt 2 (eksternt finansiert av Kreftforeningen) 
 
2013/1119 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 







Sak 102/13  
Tilsetjing utan utlysing – forskar (mellombels) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2013/6928 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
SOMMERFULLMAKTSSAKER:  
 
Sak 103/13  
Utlysning - postdoktor (eksternt finansiert NFR) for en periode på 3 år ved Institutt for 
biomedisin – SOMMERFULLMAKTSSAK  


2013/7325 


Vedtak: 
1. Med bakgrunn i brev og utlysningstekster fra Institutt for biomedisin vedtar 


Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en stilling 
som postdoktor (100 %) for en periode på tre (3) år. Stillingen er eksternt finansiert 
med midler fra Norges forskningsråd (NFR). 
 


2. En forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter.  
 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis. 
 
 
 
Sak 104/13  
Utlysning – postdoktor i ELSA-forskning ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers 
(CCBIO) for en periode på 3 år - SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/7110 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor i ELSA-forskning ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers 
(CCBIO) for en periode på 3 år. Stillingen er finansiert av NFR. 


 
2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 1. 


 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 


utlysning. 
 
 
 







Sak 105/13  
Tilsetting etter utlysning – forsker (ernæring) for 3,5 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert av Stiftelsen Frank Mohn – SOMMERFULLMAKTSSAK  
 
2013/266 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 


  
 
 
Sak 106/13  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig førsteamanuensis (20 %) i medisin (obstetrikk og 
gynekologi) i 5 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/6429 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 


 
 
 
Sak 107/13  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin 
(gastroenterologi) i 5 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Stord sjukehus, 
eksternt finansiert – SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2008/10861 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 108/13  
Utlysning – stipendiat (100 %) ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) for en 
periode på 3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert av Kreftforeningen – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/7916 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som stipendiat ved SFF, Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) for en periode 
på 3 år. Stillingen er finansiert av Kreftforeningen. 


 
2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 1. 


 
3. Det er en forutsetning av stillingen er finansiert av bidragsyter. Kostnader knyttet til 


dekning av husleie og administrasjonskostnader knyttet til sentrale staber (til sammen 
kr 179.000 pr år), dekkes av fakultetets fellesavsetning til dette formålet 
 


4. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 
utlysning. 







Sak 109/13  
Tilsetting - midlertidig professor II (20 % bistilling) ved forskerlinjen i 4 år ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet – SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2012/13848 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 110/13  
Tilsetting uten utlysning – spesialistkandidat, 2 x 50 % midlertidige stillinger ved 
Institutt for klinisk odontologi (kandidater som er under utdanning til 
spesialistutdanning i pedodonti) – SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/6833 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 111/13  
Utlysning - midlertidig professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(nefrologi) i 4 år ved Klinisk institutt 1 - SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/7992 
 
Vedlegg: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for den midlertidige bistillingen som professor 
II/førsteamanuensis (20 %) i medisin (nefrologi) ved Klinisk institutt 1. Bistillingen 
forutsetter hovedstilling ved Haukeland universitetssykehus. En forutsetter at Klinisk 
institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 
Sak 112/13  
Utlysning - midlertidig professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(gastroenterologi) i 4 år ved Klinisk institutt 1 - SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/8003 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for den midlertidige bistillingen som professor 
II/førsteamanuensis (20 %) i medisin (gastroenterologi) ved Klinisk institutt 1. 
Bistillingen forutsetter hovedstilling ved Haukeland universitetssykehus. Arbeidsplass 
er ved dette sykehuset. En forutsetter at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning 
for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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







Sak 113/13  
Utlysing - stilling som postdoktor, eksternt finansiert, ved Klinisk institutt 2 – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/2619 
 
Vedtak: 


1. Dekanen på sommarfullmakt tilrår at det vert lyst ut ei tre-årig stilling som 
postdoktor. Stillinga er eksternt finansiert, over prosjektet «Deep sequencing in 
biomedicine» som er finansiert av Bergen medisinske forskningsstiftelse (BMFS). 


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


 
 
 
Sak 114/13  
Utlysing av stilling som postdoktor i bioinformatikk, eksternt finansiert, ved Klinisk 
institutt 2 – SOMMARFULLMAKTSAK 
 
2013/8128 
 
Vedtak:  


1. Dekanen på sommarfullmakt tilrår at det vert lyst ut ei stilling som postdoktor. 
Stillinga er eksternt finansiert, over prosjektet «Omics - Data Analysis and 
Visualization Group» som er finansiert av Bergen medisinske forskningsstiftelse 
(BMFS). 


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


 
 
 
Sak 115/13  
Tilsetting - stilling som postdoktor i nevrovitenskap, eksternt finansiert, ved Institutt 
for biomedisin – SOMMARFULLMAKTSAK 
 
2013/2435 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 116/13  
Tilsetting - to midlertidige stillinger som førsteamanuensis/universitetslektor (20 % 
bistillinger) i medisin (kirurgi) ved Klinisk institutt 1 - SOMMERFULLMAKTSSAK 


2013/5274 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 


 







Sak 117/13  
Utlysing av mellombels stilling (20 %) som forskar ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert - SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/6924 


Vedtak: 
1. Dekan tilrår på sommarfullmakt, at det vert lyst ut ei mellombels 20 % stilling som 


forskar ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Tilsetjingsperioden er fram 
til 31.3.2015. Stillinga er finansiert av Sjøforsvaret og knytt til eit prosjekt som skal 
kartleggje støy på militære fartøy. 


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


 
 
 
Sak 118/13  
Utlysing av 5 stipendiatstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/8446 
 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut 5 100 


% stillingar som stipendiat. To (2) av stillingane er opne og gjeld for ein periode på 
fire (4) år. Tre (3) av stillingane er øyremerkt kandidatar med bakgrunn frå forskarlina 
og gjeld for ein periode på tre (3) år.  


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
Sak 119/13  
Utlysing av 2 postdoktorstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/8447 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut to (2) 


100 % postdoktorstillingar for ein periode på tre (3) år frå 1.2.2014. Stillingane er 
opne og er bevilgningsfinansierte. 


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


 
 
Sak 120/13  
Utlysing av stilling som postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/8469 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 50 
% stilling som postdoktor for ein periode på fire (4) år. Stillinga er finansiert av NFR 







og knytt til prosjektet «Promoting health in Healty living centres – does it work, how 
does it work and why?». 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar I samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
Sak 121/13   
Tilsetjing utan utlysing – spesialistkandidat ved Institutt for klinisk odontologi 
SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/8688 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 122/13  
Tilsetjing etter utlysing – postdoktor ved Gades Institutt – SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2012/10213 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 123/13  
Tilsetjing utan utlysing – forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin - 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/8387 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 124/13  
Tilsetjing etter utlysing – forsker (midlertidig, eksternt finansiert) for en periode på 7 
måneder ved Klinisk institutt 2 – SOMMARFULLMAKTSSAK 
 


2012/13829 


Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 







Sak 125/13  
Tilsetjing etter utlysing – forskar (mellombels, eksternt finansiert) ved Klinisk institutt 
2 – SOMMERFULLMAKTSSAK  
 
2013/2964 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 126/13   
Tilsetjing etter utlysing – forsker (midlertidig, eksternt finansiert Frank Mohn) for en 
periode på tre (3) år ved Klinisk institutt 1 – SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/4821 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 127/13  
Tilsetjing etter utlysing – førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling, 
mellombels) ved K1, med arbeidsplass Førde sentralsjukehus – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
12/14122 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 128/13  
Utlysning av midlertidig stilling som postdoktor (100 %) for en periode på tre (3) år ved 
Institutt for biomedisin, eksternt finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/8900 
 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
midlertidig stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år. Stillingen er finansiert 
av Norges Forskningsråd og knyttet til prosjektet «Decoding Synaptic Memory with 
TimeSTAMP». 
 


2. En forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter. 
 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende standard for 
utlysning. 
 
 


 







Sak 129/13  
Utlysning av midlertidig stilling som forsker (50 %) for en periode på 18 måneder ved 
Institutt for biomedisin, eksternt finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/8901 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som forsker (50 %) for en periode på 18 måneder. Stillingen er 
finansiert av Norges Forskningsråd og knyttet til prosjektet «Decoding Synaptic 
Memory with TimeSTAMP». 
 


2. En forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter. 
 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende standard for 
utlysning. 


 
 
 
Sak 131/13   
Tilsetting etter utlysning: midlertidig stilling som stipendiat i onkologi (100 %, eksternt 
finansiert Kreftforeningen) for en periode på tre (3) år ved Klinisk institutt 2 – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
20 13/4862 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 132/13  
Tilsetjing utan utlysing – postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
– SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/9149 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 
Sak 133/13  
Tilsetting uten forutgående kunngjøring i forskerstilling ved Klinisk Institutt 2 – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2013/9117 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 
 
 
 







Sak 134/13  
Tilsetting etter utlysning: Professor II/førsteamanuensis (midlertidig, 20 % bistilling) 
tilknyttet forskerlinjen, Det medisinsk-odontologiske fakultet – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2012/13848 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet 







B) Doktorgrader: 
 
Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2013 - per 2. september 2013 


 
            


Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder   


1 Aadland Eli Kristin K2 Ingvild Eide Graff 
Bjørn Liaset, Gunnar Mellgren, Asle Holthe, 
Helene Jacques   


2 Aakre Inger IGS Sigrun Henjum Tor A Strand   
3 Aasebø Elise IBM Frode Berven Frode Selheim   


4 Al-Ashtal Amin Mohsen S. IKO 
Ann-Katrin Gerd 
Johansson Omar Ridwaan   


5 Alizadeh Gharaei Maryam IKO Inge Fristad Kamal Mustafa, Ying Xue   
6 Aubi Oscar IBM Aurora Martinez Jarl Underhaug   
7 Balafkan Novin K1 Laurence Bindoff Janniche Torsvik, Charalampos Tzoulis   
8 Beisland Elisabeth K1 hans Jørgen Aarstad August Magnar Bakke   
9 Berge Karin Goplerud IKO Marit O. Skeie Margrethe Vika, maren Gry L. Agdal   


10 Birungi Nancy IKO 
Anne Nordrehaug 
Åstrøm Lars Thore Fadnes   


11 Bjørnevik Kjetil Lauvland IGS Trond Riise Kjell-Morten Myhr, Maura Pugliatti   
12 Blume Jörn IGS Thorkild Tylleskär Siri Wang   
13 Buanes Eirik Alnes K1 Jon-Kenneth Heltne Anne Berit Guttormsen   


14 Brodwall 
Kristoffer 
Myrstad IGS Nina Øyen Gottfried Greve, Stein Emil Vollset   


15 Carlsen Siri IGS Sverre Sandberg Lasse Gøransson, Torild Skrivarhaug   
16 Chinkumba Jobiba Joe H. IGS Bjarne Robberstad Gaute Torsvik   
17 Danielsson Kim Christian K1 Nils Erik Gilhus Ingrid Borthen   
18 Davies Richard Allan K2 Silke Appel Roland Jonsson, Petra Vogelsang   
19 Fathpour Pakzad Ashraf IBM Clive Bramham Karin Wibrand   
20 Fosse Anette IGS Margrethe Schaufel Sabine Ruths   


21 Fritze Friederike K1 Dag Årsland Bettina Husebø, Uwe Ehrt, Nils Erik Gilhus 


Mulig cotutelle 
med KI, 
 fordeling 50/50 


22 Førde Hilde Elise S. IBM Per Øyvind Enger Paal-Henning Pedersen   
23 Gari Taye IGS Bernt Lindtjørn Wakari Deressa   







24 Gjerde Gudveig Cecilie IKO Kamal Mustafa Trond Inge Berge, Annika Rosen   


25 Gjøtterud 
Tone Elise 
Gjøtterud K1 Anders Lund Ole Bernt Fasmer, Børge Sivertsen   


26 Grytaas Marianne Aardal K2 Kristian Løvås Eystein S. Husebye, Hrafnkell Thordarson   
27 Guldbrandsen Astrid IBM Frode Berven Ann Cathrine Kroksveen, Harald Barsnes   


28 Gülcan Ferda IKO 
Anne Nordrehaug 
Åstrøm Kristin Klock, Gunnar Ekback   


29 Hansen Jannicke Slettli K2 Ingrid Smith Stig Harthug   
30 Hermansen Erland K1 Kari Indrekvam Christian Hellum   
31 Hossain MD. Jubayer A. IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig   
32 Hovda Ole Andreas K1 Kerstin von Plessen Maj-Britt Posserud   
33 Husby Thomas K1 Hans Flaatten Reidar Kvåle   
34 Ibrahim Mohamed IKO Mihaela Roxana Cimpan Kamal Mustafa   
35 Inderhaug Eivind K1 Eirik Solheim Allan Larsen   
36 Jacob Havjin K2 Olav Dahl Øystein Fluge   
37 Jansen Kristian IGS Sabine Ruths Margrethe Schaufel   
38 Katiray Leila IGS Thorkild Tylleskär Karen Marie Moland   
39 Katle Elin-Johanne K1 Sverre Steinsvåg Jan Gunnar Hatlebakk, Roald Omdal   
40 Koch Anne Mette K2 Stig Harthug Rebecca Cox, Roy Miodini Nilsen   


41 Lebedev Alexander K1 Dag Aarsland 
NE Gilhus, Mona Beyer, Arvid Lundervold,  
Eric Westman   


42 Lilleeng Bård Flattun K1 Jan Petter Larsen Espen Dietrichs   
43 Lindemark Frode IGS Kjell Arne Johansson Ole F. Norheim, Reidar Kvåle   
44 Lund Anethe K2 Torvid Kiserud Cathrine Ebbing, Jørg Kessler   
45 Lundemoen Steinar K1 Paul J.A. Husby Ketil Grong, Venny Lise Kvalheim   


46 Memirie Solomon T. IGS Kjell Arne Johansson 
Ole F. Norheim, Carol Levin, Stephane 
Verguet   


47 Murugan 
Erusapp 
Pugazendhi IBM Danald Gullberg Helge Wiig   


48 Muwonge Haruna IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland   
49 Nacu Aliona K1 Lars Thomassen Halvor Næss   


50 Najmi Laeya Abdoli K2 Pål R. Njølstad 
Stefan Johansson, Anders Molven, Bente 
Johansson   


51 Nigatu Amare Workiye IGS Bente Moen Magne Bråtveit   







52 Omsland Maria K2 Bjørn Tore Gjertsen Vibeke Andresen, Hans-Hermann Gerdes   
53 Opheim Elin Netland K1 Tor Audun Hervig Knut Liseth   
54 Pettersen Ina Katrine N. IBM Karl Johan Tronstad Laurence Bindoff   
55 Ramsvik Marie Sannes K2 Bodil Bjørndal Inge Bruheim, Rolf K. Berge   
56 Raspotnig Margrethe K1 Anette Storstein Christian Vedeler   
57 Reve Anne Kristin K1 Ola Wiig Lars B. Engesæter, Lars Fosse   
58 Rutagwera David Gatsinzi IGS Thorkild Tylleskär Jean-Pierre Molés, Edouard Tuaillon   
59 Saeed Sahrai K2 Eva Gerdts Ulrike Waje-Andreassen, Knut Matre   
60 Sand Kristoffer Evebø K2 Astrid Olsnes Øystein Bruserud   
61 Senkoro Kesheni Paulo IGS Ole Frithjof Norheim Kjell Arne Johansson   
62 Sinkeviciuté Igné K1 Erik Johnsen Kenneth Hugdahl   
63 Skodvin Brita K2 Ingrid Smith Stig Harthug   
64 Skogseth Ragnhild K1 Dag Årsland Nils Erik Gilhus, Tormod Fladby   
65 Stanisavljevic Luka K2 Olav Dahl Karl Søndenaa, Mette Pernille Myklebust   
66 Some Nagaonle Eric IGS Thorkild Tylleskär Ingunn Engebretsen   
67 Sulo Enxhela IGS Grethe Tell Ottar Nygård, Stein Emil Vollset   


68 Tronstad Rune Rose K2 Torunn Fiskerstrand 
Tom H Karlsen, Edda Olafsdottir, Per 
Knappskog   


69 Veddegjærde 
Kari-Elise 
Frøystad K2 Ingvard Wilhelmsen Børge Sivertsen   


70 Vikøren Linn Anja Slåke K2 Oddrun Gudbrandsen Gunnar Mellgren, Jutta Dierkes   
71 Wathle Gaute Kjellevold K1 Ingfrid Haldorsen Pål R. Njølstad   
72 Yaping Huaiyang K2 Karl Henning Kalland Xisong Ke, Anne Margrethe Øyan   
73 Ytterdahl Siren Irene K2 Knut Øymar Arnfinn Sundsfjord   
74 Zhou Yifan IBM Margaret Lin Veruki Espen Hartveit   
75 Zhu Huaiyang IBM Rolf Bjerkvig Jian Wang   
76 Østhus Arild Andre K1 Hans Jørgen Aarstad Anne Kari H. Aarstad, Jan Olofsson   


77 Åsrud 
Kathrine 
Siversten IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland   


78 Leta Tesfaye Hordofa K1 Ove Furnes Stein Håkon Låstad Lygre   
 







 


Instituttfordeling   Antall kandidater 
IBM   12 
KI1   23 
KI2   19 
IGS   17 
IKO   7 
Sum   78 
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Oppnevning av Marit Grønning som medlem i redelighetsutvalget 
for behandling av sak 13/5765


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevnte 27.01.2010 et 
redelighetsutvalg for fakultetet. Utvalget ledes av prodekan for forskning, og har i tillegg ett 
fast medlem. Funksjonstiden for leder og det faste medlemmet i utvalget er det samme som 
for dekanperioden. 


I mandatet til redelighetsutvalget er det spesifisert at utvalget kan innkalle inntil to andre 
medlemmer for å bistå dem vurderingen av aktuelle saker. Der den aktuelle saken gjelder 
uredelighet, bør den ene av disse være en erfaren forsker med kompetanse innenfor det 
fagområdet som uredelighetspåstandene er knyttet til. 


Du oppnevnes med dette for å bistå redelighetsutvalget i sak 2013/5765. Saken gjelder en 
klage fra en tidligere student, som gjelder publisering av data fra hennes masteravhandling. 


Vennlig hilsen


Nina Langeland 


dekan Torunn Hole Olsnes


seniorkonsulent


Kopi


Ansgar Berg
Robert Bjerknes


Deres ref Vår ref Dato


2013/5765-TOOL 16.06.2013


Marit Grønning
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Vedtak i sak 09-19 Tilsettingsråd for rekrutterings- og 
forskerstillinger samt delegering av fullmakt ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 


 


Universitetsstyret behandlet saken i møte 19.2.2009 og følgende vedtak ble truffet: 


 


” 1. Universitetsstyret oppretter med dette et tilsettingsråd ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, 
samt eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger. Tilsettingsrådet gis 
følgende sammensetning: 


 Dekanus 


 En midlertidig vitenskapelig tilsatt 


 To fast vitenskapelig tilsatte 


 En student. 


2. Universitetsstyret tar fakultetsstyrets vedtak om å gi dekanus fullmakt til 
oppnevning av sakkyndig komité til etterretning.” 


 


 


Som en vil se er sammensetning av tilsettingsrådet endret etter styrets ønske.  


 


 


 


Hilde Hvidsten Bretvin 


kontorsjef Mona Viksøy 


 førstekonsulent 


 


Kopi 


Personal- og organisasjonsavdelingen 


 


Referanse Dato 


2008/13570-MOV 24.02.2009 


 








Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen


Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 


nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 og § 3-9.


DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER


§ 1 Forskriftens virkeområde 


Forskriften gjelder for all utdanning som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.), med 


følgende presiseringer:


Dersom det i den enkelte ph.d.-kandidats opplæringsdel inngår kurs/emner som normalt tilbys på 


masternivå (300-emner), gjelder de reglene som er fastsatt for disse nivåene, jf. lov om universiteter 


og høyskoler, forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og 


fakultetenes utfyllende regler til nevnte forskrift og de enkelte studieplanene og emnebeskrivelsene.


For ph.d.-kandidater som i forbindelse med fellesgrader oppholder seg ved andre institusjoner eller 


arbeidsplasser som ledd i forskerutdanningen, gjelder også vedkommende institusjons regler. 


For opplæringsdelen, jf. § 7, gjelder universitets- og høyskolelovens disiplinærregler ved siden av 


forskriften her, jf. lovens § 4-7. For øvrig gjelder disiplinærreglene i forskriften her, jf. § 5.5.2. 


Dersom ph.d.-kandidaten er arbeidstaker ved Universitetet i Bergen eller andre steder, gjelder også 


lover og avtaler som er fastsatt for arbeidsforholdet.


§ 2 Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-utdanningen


§ 2.1 Målsetting for ph.d.-utdanningen


Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid i 


samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god 


vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. 


Ph.d.-utdanningen skal gi ph.d.-kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med 


kvalifikasjonsrammeverket. 







§ 2.2 Innhold i ph.d.-utdanningen 


Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig 


avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. I tillegg skal ph.d.- kandidaten ha en 


opplæringsdel i faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig 


som faget settes inn i en videre ramme. I ph.d.-utdanningen skal ph.d.- kandidaten også få trening i 


formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. 


§ 2.3 Omfang av ph.d.-utdanningen


Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av 


minimum 30 studiepoengs omfang. 


Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under 


aktiv veiledning.


Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:


1. Godkjent vitenskapelig avhandling


2. Godkjent gjennomføring av kursdelen, eventuelt annen godkjent faglig skolering eller 


kompetanse


3. Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne


4. Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)


§ 3 Ansvaret for ph.d.-utdanningen


Styret ved Universitetet i Bergen har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen ved 


institusjonen. Ansvaret for gjennomføringen av ph.d.-utdanningen er delegert til fakultetene 


innenfor deres respektive fagområder. Ansvaret for koordinering av tverrfaglig og tverrfakultær 


ph.d.-utdanning skal ivaretas av et vertsfakultet. 


§ 4 Kvalitetssikring av opplæringsdelen


Fakultetene skal kvalitetssikre emnene i ph.d.-utdanningens opplæringsdel i tråd med retningslinjene 


for kvalitetssikring av emner på bachelor- og masternivå. Se Handbok for kvalitetssikring av 


universitetsstudier.







DEL II OPPTAK


§ 5 Opptak


§ 5.1 Vilkår for opptak


For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jamfør 


beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket om andre syklus. Fakultetet kan etter særskilt vurdering 


godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Fakultetet kan i utfyllende regler 


stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent tilgjengelige og i tråd med 


institusjonens rekrutteringspolitikk og faglige profil. 


Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen:


Søknadsskjema


Avtale om opptak


Søknaden bør inneholde:


1. Dokumentasjon for utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket


2. Prosjektbeskrivelse som omfatter:


- faglig redegjørelse for prosjektet


- fremdriftsplan


- finansieringsplan


- dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser


- eventuelle planer for opphold ved annen (inkl. utenlandske) forskningsinstitusjon eller 


virksomhet


- faglig formidling


- opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter


- plan for opplæringsdelen, inkludert opplæring som vil gi generell kompetanse i samsvar med 


kvalifikasjonsrammeverket


- forslag om minst én veileder og angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø


- redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger prosjektet reiser og hvordan 


disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra 







forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (som informanter, pasienter 


og foreldre). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden


Det fagmiljøet ph.d.-kandidaten skal knyttes til, bør delta aktivt i utformingen av prosjektbeskrivelsen 


og i opplegget for selve ph.d.-utdanningen.


Ph.d.-kandidaten og hovedveileder bør raskest mulig og senest innen tre (3) måneder etter opptak 


sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for justeringer. 


Prosjektbeskrivelsen bør gjøre rede for tema, problemstillinger samt valg av teori og metode.


Institusjonen kan kreve residensplikt.


Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av det 


forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års 


fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, bør søkeren avvises, jf. § 5.3.


Dersom søker ønsker å bruke et annet språk i avhandlingen enn det som er godkjent i forskriftens § 


10.4, skal søknad om dette leveres sammen med planen for studiet. 


Fakultetet fastsetter søknadsskjema og kan fastsette krav til ytterligere dokumentasjon.


Fakultetet kan sette ytterligere vilkår for opptak i sine utfyllende regler. 


§ 5.2 Framgangsmåten ved opptak 


Søknad om opptak skal stiles til det fakultetet som har det fagområdet det søkes opptak til og sendes 


gjennom det instituttet søkeren ønsker å bli knyttet til. Fakultetet kan i sine utfyllende regler 


fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere hvis antallet søkere overstiger 


opptakskapasiteten.


Dersom søkers prosjekt tilsier at det kan være aktuelt med tilknytning til flere fagmiljø, skal det før 


opptak innhentes uttalelse fra disse fagmiljøene og deres respektive institutter. Det skal stilles opp 


en tentativ prosentvis fordeling av innsats fra fagmiljøene og fra eventuelle eksterne partner. 


Avgjørelsen om opptak baseres på en samlet vurdering av prosjektbeskrivelsen, søkerens formelle 


kvalifikasjoner, tilstrekkelige ressurser for gjennomføringen og den innsendte planen for 


forskerutdanning og skjer etter innstilling fra vedkommende institutt. Dersom prosjektets art gir 







grunn til det, skal det legges vekt på planens redegjørelse for de rettslige og etiske 


problemstillingene.


Fra tilsagn om opptak er gjort kjent for ph.d.-kandidaten, skal det ikke gå mer enn én måned før 


signert avtale om ph.d.-utdanning foreligger. 


§ 5.3 Opptaksvedtak


Vedtak om opptak gjøres av fakultetet selv. Vedtaket baseres på en samlet vurdering av søknaden, se 


§ 5.2 tredje ledd. 


I vedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov som er skissert i 


søknaden plasseres, og avtaleperioden/opptaksperioden fastsettes med startdato og sluttdato. 


Startdato settes lik startdato for finansiering. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til 


rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.


Opptak bør nektes hvis:


- avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen


- de immaterialrettslige avtalene som er inngått, er så urimelige at institusjonen ikke bør medvirke i 


prosjektet


- søkeren ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres etter 


at vedkommende er tatt opp til ph.d.-utdanningen, jf. § 5.1


§ 5.4 Opptaksperiode 


Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge 


gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn seks (6) år. 


Fakultetet kan i sine utfyllende regler ha strengere krav til progresjon under studieløpet.


Maksimaltid på et ph.d.-program er normalt 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og pliktarbeid 


medregnes ikke.


Avtaleperioden kan forlenges ved permisjoner som følger av kandidatens rettigheter som 


arbeidstaker, eller gjennom rettigheter gitt gjennom andre finansieringskilder.







Ved lovhjemlede avbrudd forlenges opptaksperioden tilsvarende.


Opptaksperioden kan etter søknad forlenges på annet grunnlag. I søknaden må det vedlegges en 


redegjørelse for hva som er gjort/publisert og hva som gjenstår av ph.d.-arbeidet. Søknaden kan 


innvilges der fakultetet etter en samlet vurdering finner at prosjektet vil kunne gjennomføres i 


forlengelsesperioden. Bekreftelse fra veileder og grunnenhet om veiledning i forlengelsesperioden 


må foreligge.


Ved innvilget forlengelse kan fakultetet selv sette ytterligere vilkår.


Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter etter ph.d.-avtalen, slik at 


ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til universitetets 


infrastruktur. Ph.d.-kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for 


ph.d.-graden.


§ 5.5 Avslutning før avtalt tid


§ 5.5.1 Frivillig avslutning


Ph.d.-kandidaten, veilederen eller fakultetet kan ta initiativ til å avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes 


før avtalt tid. Ved slik frivillig avslutning av ph.d.-utdanningen skal det ved egen avtale fastsettes 


hvordan partene ordner spørsmål om eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, utstyr og rettigheter 


til resultater. 


Ved frivillig avslutning som skyldes ph.d.-kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til 


annet fakultet, skal ph.d.-kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet.


En avhandling som er utarbeidet under organisert veiledning i et forskerutdanningsløp, kan ikke 


leveres inn til bedømmelse som en fri doktorgrad/dr.philos. 


§ 5.5.2 Tvungen avslutning


Fakultetet kan beslutte tvungen avslutning før avtalt tid for ph.d.-utdanningen er utløpt. Slik tvungen 


avslutning kan besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger: 


- Gjentatte og vesentlige brudd fra ph.d.-kandidaten side av informasjons-, oppfølgings- eller 


rapporteringsplikt 







- Vesentlig forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet av en slik art at det skaper begrunnet tvil


om ph.d.-kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for 


tvungen avslutning, må den vesentlige forsinkelsen skyldes forhold som ph.d.-kandidaten selv har 


herredømme over


- Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen, grunnet forhold som ph.d.-kandidaten 


selv har herredømme over


- Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, som fusk som rammes av 


reglene i universitets- og høyskolelovens § 4-7


- Opptreden fra en kandidat som bryter med den tilliten som må foreligge mellom universitet og 


ph.d.-kandidat under gjennomføringen, også straffbare forhold knyttet til gjennomføringen av ph.d.-


utdanningen


Vedtak om tvungen avslutning gjøres av det fakultetet hvor ph.d.-kandidaten er opptatt etter 


innstilling fra grunnenhet. Vedtaket kan klages til Den sentrale klagenemnd.


Dersom ph.h.-kandidaten er tilsatt ved universitetet, kan avtalen kun avsluttes dersom vilkårene for 


oppsigelse eller avskjed i tjenestemannsloven er oppfylt. 


§ 5.6 Ph.d.-avtalen 


Opptak til universitetets ph.d.-program formaliseres gjennom en skriftlig avtale innenfor rammen av 


standardavtalen for opptak vedtatt av universitetsstyret. Avtalen underskrives av ph.d.-kandidat, 


veileder(e), institutt og det fakultetet ph.d.-kandidaten er tatt opp ved. Avtalen regulerer partenes 


rettigheter og plikter i opptaksperioden og skal sikre at ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt 


forskermiljø og legge til rette for at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Veileder 


som eventuelt oppnevnes etter opptakstidspunktet skal underskrive avtalen umiddelbart etter 


oppnevning. Minst én veileder skal være oppnevnt ved opptakstidspunktet, jf § 5.3.


Ph.d.-kandidater som tilsettes ved Universitetet i Bergen undertegner egen arbeidsavtale. 


For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part, skal 


det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom kandidaten, fakultetet og den 


eksterne parten.







Dersom ph.d.-kandidaten er knyttet til annen arbeidsplass, skal det inngås avtale som regulerer 


arbeidsvilkårene, også tid til doktorgradsarbeidet, driftsmidler og behov for vitenskapelig utstyr. 


Avtalen skal sikre at ph.d.-kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskningsmiljø og legge til rette 


for at ph.d.-utdanningen kan gjennomføres til avtalt tid.


I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må institusjonens 


retningslinjer for slikt samarbeid følges og egne avtaler inngås på fastsatte skjema. Avtalen skal 


normalt foreligge sammen med opptaksavtalen.


Avtalen skal angi tidspunktet ph.d.-utdanningen påbegynnes.


Vesentlige endringer i avtalen som påvirker gjennomføringen av forskningsprosjektet eller 


opplæringsdelen, skal forelegges fakultetet til eventuell godkjenning. 


§ 5.7 Infrastruktur


Ph.d.-kandidaten skal ha nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet til 


disposisjon. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring, tas ved 


grunnenhet/fakultetet. For ph.d.-kandidaten med ekstern finansiering og/eller arbeidsplass, inngås 


det avtale mellom grunnenhet/fakultetet og ekstern part i forbindelse med det enkelte 


forskningsprosjektet. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for 


den aktuelle ph.d.-kandidaten gjøres, eller umiddelbart etterpå.


DEL III GJENNOMFØRING


§ 6. Veiledning


§ 6.1 Veiledning 


Arbeidet med ph.d.-avhandlingen skal foregå under individuell veiledning, og ph.d.-kandidaten skal 


ha jevnlig kontakt med sin(e) veileder(e) og skal inngå i et aktivt forskningsmiljø. Ph.d.-kandidaten 


skal ha anledning til å få sitt avhandlingsarbeid drøftet i seminar.


Når arbeidet med en ph.d.-avhandling involverer flere institutt, skal faglig kreditt og eventuell 


økonomisk uttelling for det enkelte institutt nedfelles i egen avtale (opptaksavtale del B). Dette 







gjelder også når veilederne for en avhandling kommer fra ulike institutt. Se eget punkt i 


opptaksavtalen om dette.


Ph.d.-kandidaten bør som hovedregel ha to veiledere, hvor en oppnevnes som hovedveileder. 


Veilederne oppnevnes av fakultetet selv og hovedveileder bør være oppnevnt på opptakstidspunktet.


I tillegg kan det oppnevnes en eller flere medveiledere. Veileder(e) skal ha doktorgrad eller 


tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst en av de oppnevnte 


veilederne bør ha tidligere erfaring fra veiledning av kandidater på master- og/eller ph.d.-nivå. 


Hovedveileder har det faglige og administrative hovedansvaret for ph.d.-utdanningen for ph.d.-


kandidaten og skal være ph.d.-kandidatens primære kontakt i det daglige. Hovedveileder skal 


normalt være tilsatt ved det fakultet der ph.d.-kandidaten er tatt opp, eller fra institusjoner godkjent 


av fakultetet. Ekstern veileder kan være hovedveileder basert på avtaler mellom den institusjonen 


vedkommende er ansatt ved og UiB. Dersom fakultetet oppnevner ekstern hovedveileder, skal det 


oppnevnes medveileder fra fakultetet. 


Medveileder(e) er øvrig(e) fagperson(er) som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for 


ph.d.-kandidaten med hovedveileder.


Ekstern veileder er en veileder fra et annet fakultet enn det ph.d.-kandidaten er tatt opp ved, eller 


som kommer fra en institusjon utenfor Universitetet i Bergen. 


Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 flg. gjelder for veilederne.


§ 6.2 Veiledningens innhold 


Ph.d.-kandidaten og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Veileder har ansvar for å følge opp kandidatens 


faglige utvikling. Kontakthyppigheten bør fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen, jf. § 9.


Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i ph.d.-kandidatens arbeid og vurdere den i 


forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5.1. Veileder plikter å følge opp faglige forhold


som kan medføre forsinket gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor 


normert tid. 


Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere 


hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av 







fremstillingen, som disposisjon, språklig form og dokumentasjon og gi hjelp til orientering i 


faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek og arkiv. Veilederne skal gi ph.d.-kandidaten 


veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen. 


§ 6.3 Midtveisevaluering


Hver ph.d.-kandidat skal gjennomgå en midtveisevaluering. Fakultetet bestemmer tidspunkt og form 


og kan gi alminnelige retningslinjer. Som hovedregel skal midtveisevalueringen inkludere faglige 


innspill fra forskere innenfor ph.d.-kandidatens eget fagfelt og/eller tilgrensende fagfelt.


Midtveisevalueringen, i likhet med den jevnlige rapporteringen, har som hovedformål å hjelpe ph.d.-


kandidaten, ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller blir 


forsinket, samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet. Fakultet, veileder(e) og ph.d.-kandidat 


plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring 


av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt som mulig, kan bli gjennomført innenfor normert 


tidsramme.


§ 6.4 Avslutning av veiledningen


Ph.d.-kandidaten og veileder kan ved enighet be fakultetet om å oppnevne ny veileder for ph.d.-


kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.


Hvis en ph.d.-kandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser slik de 


er spesifisert i denne forskriften og i tilhørende avtaler, plikter den part som hevder at det foreligger 


brudd på forpliktelser å ta dette opp med den annen part. Ph.d.-kandidaten og veileder skal i 


fellesskap søke å finne en løsning på situasjonen som er oppstått.


Hvis partene etter drøfting ikke er kommet fram til enighet om hvordan situasjonen skal løses, kan 


ph.d.-kandidaten eller veileder be om å bli løst fra veiledningsavtalen. En anmodning om å bli løst fra 


veiledningsavtalen skal sendes til fakultetet, som eventuelt vedtar å løse ph.d.-kandidat og veileder 


fra avtalen.


I forbindelse med denne beslutningen skal fakultetet påse at kandidaten skriver under veilederavtale 


med ny veileder. 







Veilederen/veilederne og fakultetet skal påse at rettighetstvister og eventuelle andre forhold som 


kan medføre konflikter, i størst mulig grad avklares på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke oppstår fare 


for forsinkelse i ph.d.-kandidatens prosjekt.


Tvister om veileders og ph.d.-kandidatens faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til 


behandling og avgjørelse ved vedkommende fakultetet. Avgjørelsen fra fakultetet kan påklages til 


Den sentrale klagenemnd.


§ 7 Opplæringsdelen


§ 7.1 Opplæringsdelens formål 


Ph.d.- utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme.


Institusjonen har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på 


høyt faglig nivå og etter internasjonal standard, med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, 


trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. 


Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i 


tråd med kvalifikasjonsrammeverket.


Dersom institusjonen ikke selv tilbyr hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at 


ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner. 


§ 7.2 Opplæringsdelens omfang


Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter 


opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn fem (5) år ved 


opptaksdato. 


Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen innleveres. Alle elementer 


som inngår i opplæringsdelen skal dokumenteres.


§ 7.3 Opplæringsdelens innhold


Opplæringsdelen av ph.d.-utdanningen skal inneholde faglig og metodisk skolering som er ønskelig av 


hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles store krav til 


vitenskapelig innsikt. I tillegg skal opplæringsdelen gi trening i formidling av faglig arbeid overfor 







fagfeller, studenter og allmennheten. Opplæringsdelen skal inneholde vitenskapsteori og etikk med 


et omfang som minst gir fem (5) studiepoeng. 


Fakultetet er ansvarlig for å gi alle ph.d.-kandidater tilbud om opplæring på høyt vitenskapelig nivå. 


Dersom fakultetet ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal fakultetet legge til rette for at 


ph.d.-kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre enheter/ fakulteter, eller ved en annen 


institusjon som gir godkjent doktorgradsopplæring. Faglige nettverk og forskerskoler kan involveres.


Opplæringen kan gis dels som regelmessige forelesninger/seminarer, dels som kortere intensive 


samlinger eller i annen form godkjent av fakultetet. I de fag der det ikke foreligger egnet kurstilbud, 


kan individuelt lesepensum godkjennes som del av opplæringen. Som et ledd i opplæringsdelen kan 


ph.d.-kandidaten holde vitenskapelige innlegg, seminar eller forelesninger og på denne måten få 


øvelse i faglig formidling. Populærvitenskapelig arbeid som krever tilnærmet samme arbeidsinnsats, 


kan godkjennes som tilsvarende skolering i faglig formidling. 


Alle som er tatt opp til ph.d.-utdanningen, skal følge opplæringsdelen. Det kreves dokumentasjon for 


at ph.d.-kandidaten har tilegnet seg nødvendige faglige kunnskaper. Slik dokumentasjon kan skje 


gjennom obligatoriske praktiske øvelser, skriftlige eller muntlige prøver, forelesninger, 


seminarundervisning eller i form av vitenskapelige og/eller populærvitenskapelige artikler eller i 


annen form godkjent av fakultetet. 


Fakultetet kan likevel frita for deltakelse i deler av opplæringsprogrammet når tilsvarende krav er 


oppfylt ved annen enhet/fakultet eller institusjon som gir godkjent opplæring. Det kan også gis helt 


eller delvis fritak for slik deltakelse dersom annen opplæring eller forskningsmessig erfaring som gir 


tilsvarende kompetanse, kan dokumenteres, for eksempel ved forskningsopphold ved annen 


forskningsinstitusjon, gjennom faglige nettverk og deltakelse i nasjonale eller internasjonale 


forskerkurs og forskerskoler.


§ 8 Ph.d.-kandidatens rettigheter ved permisjon 


Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge undervisning og 


avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå som en del av kandidatens opplæringsdel under 


permisjonstiden, i tråd med lov om folketrygd (folketrygdloven), kapittel 14, § 14-10, fjerde ledd. 







§ 9 Rapportering


I løpet av avtaleperioden skal ph.d.-kandidaten og hovedveileder, hvert år levere separate skriftlige 


rapporter om framdriften av ph.d.-utdanningen. Rapportene skal sendes til og godkjennes av 


fakultetet eller av andre enheter som fakultetet har delegert dette til.


Fakultet, veileder(e) og ph.d.-kandidaten plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for 


forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen, slik at utdanningen, så langt som 


mulig, kan bli gjennomført innenfor normert tidsramme.


Ph.d.-kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller 


utilfredsstillende framdriftsrapportering kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før 


avtaleperiodens utløp. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt 


veilederansvaret. 


§ 10 ph.d.-avhandlingen


§ 10.1 Krav til avhandlingen 


Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt 


faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og 


empirisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Avhandlingen skal kunne bidra til å utvikle 


ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets 


vitenskapelige litteratur.


Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av faglig arbeid som er utført 


tidligere i studiet. 


Flere arbeider kan godkjennes som deler av avhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I 


tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere rede for 


helheten i avhandlingen.


Et arbeid eller deler av arbeid som ph.d.-kandidaten tidligere har fått godkjent for doktorgraden ved 


norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole, kan ikke bli gjenstand for bedømmelse, selv om 


arbeidet innleveres i omarbeidet form. 







§ 10.2 Fellesarbeid 


Fellesarbeid godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jf. 10.1) forutsatt at ph.d.-


kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den utstrekning det 


er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra de øvrige forfatterne, 


eller sentrale representanter for disse og eventuelt andre som har fulgt arbeidet, slik at ph.d.-


kandidatens innsats kan identifiseres. Fellesarbeid bør i størst mulig grad avtales på forhånd.


Dersom et skriftlig arbeid er blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.-kandidaten følge 


normene for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale 


standarder. 


I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring 


som beskriver ph.d.-kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid. 


§ 10.3 Arbeider som ikke godtas 


Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke 


antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av 


flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel 


benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.


Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved 


opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Det kan dispensere fra dette kravet 


dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det.


Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf § 11.3.


§ 10.4 Språk 


Avhandlingen skal være skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Dersom ph.d-kandidaten 


ønsker å benytte et annet språk enn disse, skal det være søkt og gitt tillatelse til dette ved opptak, jf. 


§ 5.1. 







§ 10.5 IPR- rettigheter 


Universitetets IPR- reglement, se Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og 


arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen, vedtatt av universitetsstyret i sak 74/10 (1.12.2010), 


gjelder for alle som er tatt opp som ph.d.-kandidater innenfor ph.d.-utdanningen ved Universitetet i 


Bergen. Dersom ph.d.-kandidaten er ansatt ved en institusjon som har et annet reglement enn det 


UiB har, må forhold knyttet til IPR og regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner 


nedfelles i avtale.


Den som skaper et forsknings- eller arbeidsresultat, har i utgangspunktet rettighetene til dette med 


mindre annet følger av lov, avtale eller Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til 


forsknings- og arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen. I reglementet er det bestemmelser om 


plikten som er gitt i lov om å melde fra om resultater fra forskning som kan ha potensial for 


næringsmessig utnytting.


DEL IV FULLFØRING


§ 11 Bedømmelse


§ 11.1 Grunnlag for bedømmelse 


Doktorgraden tildeles på grunnlag av:


a. Godkjent gjennomføring av opplæringsprogrammet, eventuelt annen godkjent faglig skolering 


eller kompetanse 


b. Godkjent vitenskapelig avhandling


c. Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne og et tilfredsstillende forsvar i en offentlig disputas


§ 11.2 Tidsbruk fra innlevering til disputas 


Institusjonen må bestrebe at tiden fra innlevering av avhandlingen til disputas er kortest mulig. Det 


skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering til disputas.


Det er hovedveileders ansvar å gjøre fakultetet oppmerksom på at innlevering er nært forestående, 


slik at nødvendige forberedelser kan starte.


§ 11.3 Innlevering, tilbaketrekking 







Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til det fakultet ph.d.-kandidaten er knyttet til. Med 


søknaden skal det følge det antallet eksemplarer av avhandlingen som fakultetet bestemmer. 


Sammen med søknaden skal det foreligge dokumentasjon for at opplæringsdelen er fullført og 


godkjent, jf. § 7.2. Dersom avhandlingen godkjennes til disputas, leveres ytterligere det antallet 


eksemplarer som kreves av det enkelte fakultet. Avhandlingen leveres i standardisert format og i den 


form (papirbasert/elektronisk) fakultetet bestemmer.


Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares 


for ph.d.-graden. Avhandlingen vil bli vurdert slik den er innlevert.


Som vedlegg til søknaden skal følge:


- Avhandlingen i godkjent format og i henhold til institusjonens bestemmelser i den form og det 


antall eksemplarer institusjonen har bestemt


- Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, som etiske avklaringer jf. § 5.1 2. ledd 


- Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 10.2 


- Erklæring om ph.d.-arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang


- Erklæring om at ph.d.-arbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon


Fakultetet behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Fakultetet kan på selvstendig grunnlag 


avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke har høy 


nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité.


Søknader som ikke fyller kravene, skal avvises.


§ 11.4 Oppnevning av bedømmelseskomité 


Til å bedømme avhandlingen og forsvaret av den, oppnevner fakultetet etter forslag fra 


vedkommende institutt, en sakkyndig bedømmelseskomité på minst 3 medlemmer. Begrunnelsen 


bør vise hvordan komitéen samlet dekker avhandlingens fagfelt.


Fakultetet utpeker en av sine representanter til komitéens leder. Når særlige grunner tilsier det, kan 


fakultetet oppnevne en administrativ leder som ikke deltar i den faglige bedømmelsen av 


avhandlingen. Så vidt mulig skal to av komitémedlemmene være uten tilknytning til UiB. Minst ett av 


medlemmene bør være fra utenlandsk lærested. Medlemmene skal ha doktorgrad eller tilsvarende 


faglig kompetanse. Det kjønn som ph.d.-kandidaten har, bør være representert i komiteen. Komiteen 







skal normalt settes sammen slik at begge kjønn er representert. Habilitetsreglene i forvaltningslovens 


§§ 6 flg. gjelder for komitéens medlemmer, jf. og lovens § 10. 


Oppnevnt veileder kan ikke være medlem av komitéen, men kan om ønskelig innkalles til samtaler i 


denne for å gjøre rede for veiledningen og arbeid med avhandlingen. Oppnevnt veileder kan heller 


ikke administrere komitéens arbeid eller lede disputasen. Dette må imidlertid ikke hindre samarbeid 


om grader med institusjoner som har en annen praksis. Det bør normalt ikke gå mer enn én måned 


fra avhandlingen innleveres til ph.d.-kandidaten underrettes om komitéens sammensetning. Ph.d.-


kandidaten skal gis anledning til å innlevere skriftlige merknader om komitéens sammensetning, 


senest innen én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten.


Hvis en avhandling leveres inn i omarbeidet versjon for ny bedømmelse, se § 12.5, bør minst ett 


medlem fra den opprinnelige bedømmelseskomitéen delta i den nye komitéens arbeid. 


Komiteens innstilling skal normalt foreligge senest tre måneder etter at komiteen har mottatt 


avhandlingen. 


§ 12 Komitéens innstilling og behandling av innstillingen 


§ 12.1 Komitéens innstilling og ph.d.-kandidatens merknader


Komitéen gir en begrunnet innstilling innen en frist satt av fakultetet, eventuelt vedlagt individuelle 


uttalelser, om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Dissenser skal begrunnes. 


Komitéen kan kreve framlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende 


tilleggsinformasjon.


Bedømmelseskomitéens innstilling med eventuelle dissenser og individuelle uttalelser sendes til 


fakultet, og skal så snart som mulig oversendes ph.d.-kandidaten, som gis en frist på ti (10) 


arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen.


Dersom ph.d.-kandidatens merknader kan ha betydning for spørsmålet om avhandlingen kan 


godkjennes, bør merknadene forelegges bedømmelseskomitéen før fakultetet gjør realitetsvedtak i 


saken.


Bedømmelseskomitéens innstilling med eventuelle merknader behandles av fakultetsstyret eller det 


organet dette bemyndiger. 







§ 12.2 Retting av formelle feil i avhandlingen 


Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. 


Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om 


retting av formelle feil må leveres inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av 


innstilling og kan bare skje en gang. 


§ 12.3 Fakultets behandling av enstemmig innstilling 


Dekanen kan på fullmakt godkjenne en komitéinnstilling når den enstemmig konkluderer med at 


avhandlingen er verdig til å forsvares for doktorgraden.


Dersom dekanen legger innstillingen fram for fakultetsstyret, og dersom minst 2/3 av fakultetsstyrets 


frammøtte medlemmer finner at det er begrunnet tvil om en avhandling bør godkjennes, skal 


fakultetsstyret innhente avklaring fra bedømmelseskomiteen. Hvis slik kontakt ikke har gitt eller 


antas å ville gi ønsket avklaring, skal fakultetsstyret oppnevne to nye sakkyndige som skal gi 


individuelle uttalelser om avhandlingen. Ph.d.-kandidaten skal underrettes om denne oppnevningen. 


Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning 


til å komme med merknader innen en gitt frist.


Dersom 2/3 av fakultetsstyrets frammøtte medlemmer stemmer mot den opprinnelige innstillingen, 


kan fakultetsstyret vedta å gå mot den opprinnelige innstillingen, selv om konklusjonen i den 


opprinnelige innstillingen får støtte av én eller begge av de to nye sakkyndige. 


§ 12.4 Fakultetets behandling av delt innstilling 


Dersom det er dissens i komitéen, kan fakultetsstyret uten ytterligere bedømmelse gjøre vedtak i 


saken med 2/3 flertall. Dersom 2/3 flertall ikke oppnås, skal fakultetsstyret søke nærmere avklaring 


fra bedømmelseskomiteen, eller, hvis slik kontakt ikke har gitt eller antas å ville gi ønsket avklaring, 


skal fakultetsstyret oppnevne to nye sakkyndige, som gir individuelle uttalelser om avhandlingen. 


Ph.d.-kandidaten skal underrettes om denne oppnevningen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle 


uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader innen en 


gitt frist.







Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til konklusjonene fra flertallet i den opprinnelige 


komitéen, skal denne innstillingen følges. Dersom mindretallets konklusjon får støtte fra en av eller 


begge de nye sakkyndige, kan fakultetsstyret selv gjøre vedtak med 2/3 flertall. 


§ 12.5 Innlevering til ny bedømmelse 


En avhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan innleveres til ny 


bedømmelse i omarbeidet form, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende 


arbeider. 


En avhandling som ikke godkjennes for disputas, kan innleveres i omarbeidet utgave først seks (6) 


måneder etter at institusjonen har vedtatt dette. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.


Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke 


blitt funnet verdig til å forsvares.


§ 12.6 Resultatet av behandlingen


Ph.d.-kandidaten underrettes om utfallet av behandlingen. 


§ 12.7 Offentlig tilgjengelighet 


Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputasen holdes. Avhandlingen 


gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse.


Det kan ikke gis restriksjoner på offentliggjøring og publisering av en doktorgradsavhandling, med 


unntak for en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjørelse/publisering. Slik utsettelse 


kan skje når ph.d.-utdanningen delvis eller i sin helhet er finansiert av en ekstern part og for at den 


eksterne parten skal kunne ta stilling til patentering/kommersialisering, jf opptaksavtalens del C. 


Ekstern part kan ikke stille vilkår om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne 


offentliggjøres eller publiseres. 


Ved publisering av avhandlingen skal ph.d.-kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering 


av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom 


den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det 







publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i 


hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning. 


§ 12.8 Sammendrag av avhandlingen, pressemelding 


Det skal utarbeides et sammendrag av avhandlingen på engelsk (1 - 3 sider), med sikte på å gjøre 


avhandlingen og dens resultater kjent for forskningsmiljø i inn- og utland. Sammendraget skal følge 


avhandlingen. 


I god tid før disputasen finner sted, skal kandidaten utforme en pressemelding som sendes fakultetet 


til godkjenning. Pressemeldingen skal utformes i samsvar med den malen som vedtas. Fakultetet har 


ansvar for at pressemeldingen blir sendt til Kommunikasjonsavdelingen, senest to uker før 


disputasen finner sted.


Fakultetet har ansvar for informasjon til ph.d.-kandidatene om prosedyrene i forbindelse med 


offentliggjøring av ph.d.-arbeidet. Retningslinjer og eksempler på pressemelding sendes ph.d.-


kandidaten når avhandlingen er godkjent. 


§ 13 Prøveforelesning og disputas 


Ph.d.-utdanningen avsluttes med


a) Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne 


b) Disputas 


§ 13.1 Prøveforelesning 


Etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares, jf. § 12.1, skal ph.d.-kandidaten 


prøveforelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av ph.d.-prøven. Hensikten er å prøve ph.d.-


kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle


disse i en forelesningssituasjon.Prøveforelesningen skal være over oppgitt emne. Emne for 


prøveforelesningen bestemmes av fakultetet og kunngjøres for doktoranden til (10) virkedager før 


forelesningen. 


Prøveforelesningen avholdes som hovedregel ved Universitetet i Bergen og skjer på 


avhandlingsspråket med mindre bedømmelseskomiteen godkjenner et annet språk.







Prøveforelesningen skal normalt holdes etter at avhandlingen er innlevert, men før disputasen og 


skal godkjennes av en bedømmelseskomite nedsatt av fakultetet. 


Etter prøveforelesningen sender bedømmelseskomiteen en innberetning til fakultetet, der den gjør 


rede for hvordan den har vurdert prøveforelesningen. Innberetningen skal konkludere med om 


forelesningen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen ikke 


anbefales godkjent.


Dersom fakultetet ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny 


prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks (6) måneder etter første forsøk. 


Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme 


komitéen som den opprinnelige, dersom ikke institusjonen har bestemt noe annet.


§ 13.2 Disputas 


Disputasen skal normalt finne sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent, og innen to 


(2) måneder etter at institusjonen har funnet avhandlingen verdig til å forsvares. 


Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før den avholdes.


Forelesning og disputas skal normalt skje på norsk, engelsk, dansk eller svensk.


Er avhandlingen skrevet på et annet språk i samsvar med §§ 5.1 og 10.4, kan fakultetet tillate at 


disputasen holdes på vedkommende språk.


Disputasen skal være offentlig. Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være 


medlemmer av bedømmelseskomitéen og oppnevnes av fakultetet. I særlige tilfeller kan det 


oppnevnes opponenter som ikke har vært medlemmer av komitéen. 


Disputasen ledes av dekanen, eller den dekanen bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort 


rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen og for prøveforelesningen og bedømmelsen 


av denne. Deretter gjør ph.d.-kandidaten rede for hensikten med og resultatet av den vitenskapelige 


undersøkelsen. Første opponent innleder diskusjonen og annen opponent avslutter disputasen. Det 


enkelte fakultet kan likevel fastsette en annen rekkefølge og oppgavefordeling mellom ph.d.-


kandidaten og opponentene. Øvrige tilstedeværende som ønsker å opponere ex auditorio, må under 


disputasen gi melding om dette til disputasens leder innen det tidspunktet som denne fastsetter.







Etter disputasen sender bedømmelseskomitéen en innberetning til fakultetet, der den gjør rede for 


hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innberetningen skal konkludere med om 


disputasen er godkjent/ikke godkjent. Det skal begrunnes dersom disputasen ikke anbefales 


godkjent.


Hvis disputasen ikke godkjennes, kan ny disputas holdes en gang. Ny disputas kan tidligst avholdes 


etter seks (6) måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige. 


Disputasen skal finnes tilfredsstillende før vitnemål kan tildeles. 


§ 14 Kreering og vitnemål


På grunnlag av innberetning om at prøveforelesningen og disputasen er godkjent, kreerer 


universitetsstyret ph.d.-kandidaten til philosophiae doctor.


Vitnemålet utferdiges av institusjonen. På vitnemålet skal tittelen på avhandlingen for oppnådd 


ph.d.-grad føres opp. Opplysninger om det faglige opplæringsprogrammet ph.d.-kandidaten har 


deltatt i, skal vedlegges vitnemålet. Det kan gis nærmere regler om utformingen av vitnemålet og om 


øvrige opplysninger som skal framgå av dokumentet og av vedlegget (Diploma Supplement).


§ 15 Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement) 


Det skal utstedes vedlegg til vitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for Diploma Supplement.


§ 16 Klage


Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over avslag på 


søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen


Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage over avslag på søknad om 


godkjenning av elementer i opplæringsdelen, kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 


flg. Begrunnet klage sendes til fakultetet. Blir avslaget opprettholdt, sendes klagen uten ugrunnet 


opphold til Den sentrale klagenemnd til avgjørelse.







§ 17 Klage over eksamen i opplæringsdelen


Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter lov om universiteter og 


høyskoler 1. april 2005, § 5-3 ”Klage over karakterfastsetting” og § 5-2 ”Klage over formelle feil ved 


eksamen”.


§ 18 Klage over avslag på søknad om bedømmelse, underkjenning av avhandling, prøveforelesning 


eller forsvar


Underkjenning av avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i 


forvaltningslovens §§ 28 flg. Begrunnet klage sendes fakultetet. Fakultetet kan, etter at saken først er 


lagt fram for bedømmelseskomitéen, oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. 


Hvis ikke fakultetet tar klagen til følge, sendes klagen til Den sentrale klagenemnd til avgjørelse. 


Klagenemnda kan prøve alle sider ved det påklagede vedtaket.


Dersom underinstansen eller klageinstansen finner grunn til det, kan det oppnevnes et utvalg eller 


enkeltpersoner til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelse og de kriterier denne bygger


på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering. 


§ 19 Fellesgrader og cotutelle-avtaler


§ 19.1 Fellesgrader og cotutelle-avtaler


Institusjonen kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner om 


samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler. 


I avtaler om fellesgradssamarbeid og cotutelle kan det gjøres unntak for bestemmelsene, dersom det 


er nødvendig av hensyn til regelverket ved de samarbeidende institusjonene. Slike unntak skal, både 


enkeltvis og samlet, fremstå som fullt ut forsvarlige, se og § 19.4.


§ 19.2 Fellesgrader og fellesgradsavtaler


Ved fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar for 


opptak, veiledning og gradstildeling. Samarbeidet organiseres normalt i et konsortium og reguleres i 


avtale mellom konsortiedeltakerne. For fullført fellesgrad utstedes felles vitnemål i form av: 







a) et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene,


b) et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne, eller en kombinasjon av a) og b).


Fellesgradsavtaler skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert, stabilt faglig samarbeid 


mellom universitetet og minst en av de andre konsortiedeltakerne. Styret vedtar retningslinjer for 


fellesgradssamarbeid, inkludert mal for samarbeidsavtaler jf. første ledd.


§ 19.3 Cotutelle-avtaler 


Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av 


ph.d-kandidater. Cotutelle-avtalen inngås for hver enkelt ph.d.-kandidat og bør bygges på et stabilt, 


faglig institusjonelt samarbeid.


§ 19.4 Krav ved fellesgrader og cotutelle


Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, krav om 


offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes.


§ 20 Delegasjon


Fakultetets myndighet etter denne forskriften kan ikke delegeres til instituttnivå, dersom dette ikke 


eksplisitt er nevnt i forskriften. 


§ 21 Ikrafttredelse 


Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 


ved Universitetet i Bergen vedtatt av universitetsstyret 12.06.03. 


§ 22 Overgangsbestemmelser 


Den som når denne forskriften trer i kraft er tatt opp ved ph.d.-utdanningen etter forskrift for graden 


philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen vedtatt 12.06.03, beholder de rettighetene 


som følger av den dersom dette er til gunst for vedkommende.


(Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen vedtatt 12.06.03, er 


tilgjengelig ved Kollegiesekretariatet.)








PUBLIKASJONER I DOKTORGRADSAVHANDLINGER 
 
Vedtatt av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 12. mars 2008. 
 
Det skal klart og korrekt fremgå hvor alle publikasjoner i doktorgradsarbeidet utgår fra. Alle institutt 
og avdelinger har autoriserte engelske betegnelser, der ”institutt” regelmessig oversettes til 
”Department”. Førsteforfatter har normalt ansvaret for korrespondansen om publikasjonen, men for 
juniorforskere kan det være naturlig at veileder i begynnelsen ivaretar den formelle korrespondansen. 
Forskningsutvalget tilrår at alle institutter/avdelinger praktiserer en ordning der styrer eller den styrer 
bemyndiger vises alle manuskripter før disse innsendes med tanke på publikasjon. 
 
Flerforfatterskap uttrykker at arbeidet er utført av en forskningsgruppe. Førsteforfatterens rolle skal 
være slik at vedkommende naturlig kan betrakte arbeidet som ”sitt”. Dette innebærer å ha utført 
hovedarbeidet med datainnsamlingen eller eksperimentene, bearbeidet data, utformet den initiale 
tolkning, skrevet råutkast, og organisert skrivearbeidet frem til endelig publikasjon. Hovedveileder 
plasseres sist blant forfatterne. Øvrige veiledere rangeres vanligvis etter innsats i omvendt rekkefølge 
til sist i sekvensen. De øvrige forfattere rangeres etter innsats. Har en publikasjon mer enn fem 
forfattere, bør man vurdere å skjerpe kravene til medforfatterskap. Særlig aktsomhet må utvises for 
data som stammer fra ”service-avdelinger” som til vanlig utfører rutinepregete analyser for andre. 
Slike data kan ikke uten videre brukes i vitenskapelig sammenheng. Man må ta kontakt med 
vedkommende avdeling/institutt og avklare spørsmål som metodebeskrivelse, forfatterskap, 
acknowledgement. Fakultetet følger Vancouver-reglene. 
 
Hovedveileder har ansvaret for korrekt forfatterstruktur på arbeider som er ledd i et forsker-
utdanningsprogram. Det er god praksis å avklare dette på et tidlig tidspunkt.  Uoverensstemmelser 
avgjøres om nødvendig av instituttstyrer. Forskningsutvalget ved leder kan rådspørres. 
 
Det er et grunnleggende krav at en doktoravhandling skal inneholde originale forskningsresultater. 
Dette betyr at publikasjoner som tidligere er bedømt, ikke kan bedømmes for en ny grad. Fra denne 
hovedregelen finnes bare få unntak. Et enkeltarbeid kan være ledd i to avhandlinger dersom hver 
enkelts andel er godt avgrenset og definert. I avhandlingssammenheng må det likevel utvises 
tilbakeholdenhet med en slik praksis.  
 
Det er presedens for dobbeltavhandlinger der to doktorander er felles om det hele. Dette kan 
unntaksvis være en hensiktsmessig arbeidsordning internt i en gruppe, men krever at de to er 
noenlunde jevnbyrdige med hensyn til alder og stadium i forskerutdanningen. Det er et krav at samlet 
vitenskapelig innhold svarer til to fullstendige avhandlinger.  
 
Ved innlevering av en doktorgradsavhandling skal det vedlegges en redegjørelse fra det institutt 
avhandlingen utgår fra. Redegjørelsen skal gis av veileder og instituttstyrer i fellesskap og undertegnes 
av begge. Utgår avhandlingen fra flere institutter, skal alle instituttstyrere undertegne. I redegjørelsen 
gis en kort beskrivelse av doktorandens innsats i de enkelte delarbeider. Den bør ellers omtale aktuelle 
momenter som er drøftet i dette notat, f.eks. utstrakt samarbeid med andre institusjoner som har 
medført et uvanlig stort antall medforfattere. Redegjørelsen sendes sammen med doktorarbeidet til 
Fakultetet. 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Institutt for biomedisin 
Institutt for klinisk odontologi 
Klinisk institutt 2 
Klinisk institutt 1 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
  
  


Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
UiB 
 
Det vises til fakultetsstyresaker fra 2012 og 2013 om ny studieplan i medisin. I arbeidet med 
ny medisinsk studieplan satte Fakultetsstyret ned to arbeidsgrupper fra april 2012. 
Arbeidsgruppe 1 fikk i oppgave å arbeide med studiets makrostruktur, mens Arbeidsgruppe 3 
skulle utrede undervisnings- og læringsformer til bruk i studiet. For sammensetning og 
mandater, se: http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-
uib/prosjektorganisering. 
 
Begge gruppene leverte en foreløpig rapport ved nyttår 2013. Rapportene ble presentert for 
begge arbeidsgruppene og styringsgruppen i heldagsmøte 17.1.2013. Rapportene ble 
behandlet i møter i Styringsgruppen 18.1.2013 og 14.2.2013, og dekan og visedekan for 
utdanning presenterte arbeidsgruppenes rapporter for instituttene i instituttvise møter i 
februar. 
 
Arbeidsgruppene har nå levert sine forslag til ny medisinsk studieplan. Høstsemesteret 2013 
skal disse diskuteres ved fakultetet i en formell høringsrunde, og planleggingsarbeidet skal 
samles ved fakultetet og drives videre av en særlig prosjektgruppe. 
 
Høring 
AG1 legger fram en makroplan for studiet, med en inndeling i en treårig bachelor- og en 
treårig masterdel. Gruppen gir en temaoversikt semester for semester. I forslaget legges det 
blant annet opp til perioder med casebasert klinisk læring, en økning i den kliniske 
utplasseringen, tutorgrupper og semestervurderinger. 
 
AG3 legger fram et forslag over lærings- og vurderingsformer der studentaktiviserende 
metoder står i fokus. Gruppen beskriver forskjellige tiltak for læring og vurdering som de 
mener vil fungere optimalt sammen. Teambasert læring er en metode som gruppen 
anbefaler, som kombinerer forslaget fra AG1 om begrenset mengde plenumsundervisning 
med studentaktivisering i læringen. I tillegg foreslås kliniske smågrupper, forelesninger, 
ferdighetstrening og bruk av e-læring. Semestervurderingen foreslås gjennomført med en 
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kombinasjon av enkeltelementer i en portefølje (mappe), underveistesting som en del av 
teambasert læring og framdriftstester. 
 
Begge arbeidsgruppene beskriver stasjonseksamen («Objective structured clinical 
examiniation», OSCE) gjennomført to ganger i løpet av studiet, ved avslutningen av både 
bachelor- og masterdelen av studiet.  
 
Fakultetet etablerer sammen med Helse Bergen et ferdighetssenter for teamtrening og 
trening av praktiske ferdigheter. Dette gir også nye muligheter for studieplanen, og for mer 
eksplisitt trening på kommunikasjon og samhandling. 
 
Det er ingen enkel oppgave å utarbeide forslag til et så stort og omfattende utdanningsløp. 
De foreliggende forslagene inneholder etter fakultetsledelsens vurdering elementer som er 
tilrådelige og ønskelige. De foreslåtte elementene utgjør til sammen en helhetlig tenkning 
som understøtter en utvikling mot en legeutdanning som både er fremtidsrettet, og ikke minst 
gir høyere pasientsikkerhet og bedre kvalitet i pasientbehandlingen. Forslagene viser tydelig 
hvordan vi kan styrke praksis som læringsarena, hvordan vi kan sikre praktiske ferdigheter 
på en bedre måte, og foreslår endringer som vil gi bedre trening og kvalitetssikring av 
selvstendighet og evne til vurderinger og beslutningstaking. 
 
Forslaget til makroplan fra Arbeidsgruppe 1 er detaljert og gjennomarbeidet, og 
representerer fakultetets forslag til overordnet plan for medisinstudiet. 
 
Forslaget til lærings- og vurderingsformer fra Arbeidsgruppe 3 (rapporten fra desember 
sammen med oppsummeringen fra juni 2013) gir en gjennomgang av forskjellige aspekter 
ved moderne undervisningsformer hvor studentene aktiviseres og vurdering bringes inn som 
et element nærmere selve undervisningen. De forskjellige elementene fra forslaget 
tilfredsstiller fakultetets krav om tettere oppfølging av den enkelte student, kvalitetssikret 
aktivisering av studentene og vurderingsformer som ligger tett opp til undervisning og 
læringsutbytte. Læringsformene som er beskrevet for teoretisk undervisning vil også være en 
måte å oppnå den reduksjonen i timeplanlagt plenumsundervisning som Arbeidsgruppe 1 
beskriver («tak» på antall forelesninger pr. uke). 
 
Det er viktige momenter som fakultetsledelsen i særlig grad ønsker innspill på: 
 


• Samordning odontologi: Det ligger i føringene til arbeidsgruppene at første studieår 
i stor grad skal være felles med odontologistudiet. Dette innebærer at studentene i 
dette året må bygge opp en kompetanse som er egnet, slik at de kan fortsette i 
odontologistudiets andre år. Arbeidsgruppe 1 har ikke eksplisitt gjort denne 
vurderingen, og det må arbeides videre med i en samarbeidsgruppe mellom de to 
studiene. Vi ønsker innspill til det arbeidet. 


• Samordning farmasi: I eksisterende studieplan er det samundervisning i farmakologi 
med studentene i farmasi. Studieplanen i farmasi er også under revisjon med samme 
tempoplan som medisinstudiet. Undervisningen i farmakologi i disse to studiene må 
dermed sees i sammenheng. Vi ønsker innspill også til den prosessen. 


• Basalfag: Fakultetet ønsker at medisinstudiet i Bergen skal ha en solid 
naturvitenskapelig basis. Forslaget som er til høring viser i liten grad hvordan dette 
ivaretas. Vi ønsker forslag til en tydeliggjøring av dette, og hvordan vi kan bygge opp 
en god basalfaglig grunnkompetanse hos våre kandidater. 
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• Parakliniske fag: I forslaget er en rekke fag beskrevet med en grunnleggende modul 
med fagets prinsipper, fulgt av integrasjon av faget i klinisk undervisning. Dette 
gjelder i stor grad de parakliniske fagene. Vi ønsker innspill på hvordan vi best mulig 
kan bevare fagenes egenart og identitet, og samtidig undervise i nær sammenheng 
med relevante, kliniske fag. 


• Eksamens- og vurderingsformer: Det er foreslått alternative vurderingsformer, blant 
annet at en større del av vurderingene av studentene kan foregå ved jevnlig 
oppfølging, både som vurdering i praksis og ved et antall tester (også i form av 
flervalgspørsmål). Vi ønsker innspill på hvordan en mer jevnlig vurdering, og ikke 
bare semestereksamener, kan implementeres.  


• Temauker: I forslaget ligger det inne fire «temauker» i hvert studieår («høstkursene» 
i forslaget). Vi ønsker innspill til dette, og om hvordan aktuelle tema på denne måten 
kan håndteres i/på siden av studieplanen. 


Vi ønsker at forslagene blir gjenstand for en bred gjennomgang og diskuteres i egnede fora 
ved instituttene, og at instituttene utarbeider høringssvar som sendes fakultetet ved 
visedekan innen 1. november 2013. 
 
 
Samtidig med høringsprosessen opprettes høsten 2013 grupper som særskilt skal utrede og 
foreslå: 


1) Et første studieår med fellesundervisning mellom odontologi- og medisinstudiet i så 
stor grad som mulig 


2) Hvordan vi skal synliggjøre og realisere intensjonene bak «Akademisk søyle». I dette 
arbeidet må man se masteroppgaven som en integrert del, og kompetanse både fra 
det eksisterende særoppgavearbeidet og fra Forskerlinjen må delta. 


3) Tiltak for å realisere intensjonene bak «Profesjonell søyle». Denne gruppen er 
allerede i gang, og har begynt med et pilotprosjekt med kurs i første studieår. 


Arbeidet med kompetansehevingstilbud til underviserstaben fortsettes og intensiveres, både i 
samarbeid med Helse Bergen og med støtte i vår egen pedagogiske enhet. 
 
Fremdriftsplan 
Den medisinske studieplanen var planlagt å implementeres fra august 2014. På grunn av 
ulike faktorer har fakultetet de siste månedene fått utfordringer med denne fremdriftsplanen. 
 
Arbeidet med å utarbeide et detaljert forslag til makroplan som gir et godt og konkret 
grunnlag for det videre arbeidet har vært krevende. En rekke tilbakemeldinger viser at det er 
et utbredt ønske om tilstrekkelig tid til et grundig planleggingsarbeid før vi starter opp med ny 
studieplan. Det er også et uttrykt behov for kurstilbud når det gjelder undervisnings- og 
vurderingsformer. 
 
På bakgrunn av disse momentene planlegges nå oppstart av første kull i ny studieplan 
høsten 2015. En revidert fremdriftsplan vil legges frem for Fakultetsstyret, og informasjon vil 
sendes ut så snart som mulig.  
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Vennlig hilsen 
 
Nina Langeland 
Dekan Arne Tjølsen 
 Visedekan utdanning 
 
 
Kopi: MOSU 
 
Vedlegg, lenkebaserte: 


- Endelige rapporter fra arbeidsgruppe 1 og 3; http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-
studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib/sentrale-dokument/endelige-rapporter-fra-
arbeidsgruppe-1-3 


- Utredning om lærings- og vurderingsformer i ny studieplan, arbeidsgruppe 3 
(desember 2012); http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-
medisinstudiet-ved-uib/sentrale-dokument/rapport-fra-arbeidsgruppe-3 
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OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK-


ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN.  


RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. 
 


Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 17.10.2012. Erstatter retningslinjer av 9. april 2008, 


med endringer av 23. juni 2010 og 15. desember 2010. Overgangsordning: I perioden 01.01.2013-31.12.2013 


gjelder disse retningslinjene for kandidater tatt opp fra og med 01.01.2013. Øvrige kandidater omfattes av 


gamle retningslinjer frem til 31.12.2013. Fra og med 01.01.2014 gjelder disse retningslinjene alle kandidater. 


Oppdatert xx.xx.xx 


 
Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 


20.06.2013.Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet, Universitetet i Bergen, § 4.2. Opplæringsdelen. 


 


Opplæringsdelen i forskerutdanningen består av 30 studiepoeng (stp.), hvorav minst 20 studiepoeng 


skal avlegges etter opptak. Dersom kandidaten har oppnådd flere enn 30 stp. vil ikke de som 


overskrider 30 inngå i opplæringsdelen. Den resterende delen av forskerutdanningen (2,5 årsverk) skal 


benyttes til kandidatens prosjekt.  


 


Opplæringsdelen skal inneholde vitenskapsteori og etikk med et omfang som gir minst 5 studiepoeng. 


Det er også et krav at opplæringsdelen skal inneholde trening i formidling av faglig arbeid overfor 


fagfeller, studenter og allmennheten. Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet inngår også 


midtveisevalueringen i opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal planlegges i samråd med veileder, og 


skal inneholde faglig kontekst, metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig 


som faget settes inn i en videre ramme  


 
Opplæringsdelen i forskerutdanningen består av 30 studiepoeng (stp.), som skal planlegges i samråd 


med veileder. Dersom kandidaten har oppnådd flere enn 30 stp. vil ikke de som overskrider 30 inngå i 


opplæringsdelen. Den resterende delen av forskerutdanningen (2,5 årsverk) skal benyttes til 


kandidatens prosjekt.  


 


Plan for opplæringsdelen skal være del av søknad om opptak til forskerutdanningen, men det er 


naturlig at denne planen vil i mange tilfeller vil bli endrets underveis. Endringer skal skje i samråd 


med veileder. Det kan søkes om godkjenning av opplæringsdelen i flere omganger, på eget skjema 


som finnes på fakultetets nettsider: http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning/skjemaer-og-


avtaler-forskerutdanningen. (LENKE TIL NYTT SKJEMA HER) 


 


Foreldelsesfrist 
Eksamener eller andre opplæringselementer som ved søknad om opptak er eldre enn 5 år ved opptak i 


ph.d.-programmet kan ikke inngå i opplæringsdelen. Godkjenning av spesialistutdanning, kurs i 


forsøksdyrlære som del av opplæringsdelen, samt opplæringsdel godkjent som del av fullført 


Forskerlinje unntas fra 5-årsregelen.  


 


Frist for å få godkjent opplæringsdelen 


Opplæringsdelen må være komplett og godkjent som helhet før søknad om innlevering av 


doktorgradsarbeid kan leveres. Det anbefales at opplæringsdelen er komplett i god tid før planlagt 


innlevering. Søknad om godkjenning av opplæringselementer skal være mottatt av fakultetet senest 


fire uker før planlagt innlevering.      


 


 


Opplæringsdelen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Os obligatoriske del: 
 


Merknad [TOOL1]: Må oppdateres 


Formatert: Skrift: (Standard) Times New
Roman


Formatert: Ikke juster avstand mellom asiatisk
og latinsk tekst, Ikke juster avstand mellom
asiatisk tekst og tall


Formatert: Skrift: (Standard) Times New
Roman


Formatert: Utheving


Formatert: Skrift: Fet







 


a.  Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning: MEDMET1 8 studiepoeng eller INTH301 6 


studiepoeng. Omfatter emner i vitenskapsteori, forskningsetikk og vitenskapelige metoder. 


Tilsvarende kurs fra andre institusjoner kan godkjennes etter særskilt søknad. 


 


b.  Formidlingsaktiviteter tilsvarende 6 studiepoeng. Disse , som godkjennes samlet under 


emnekoden FORMIDL901. Alle formidlingsaktiviteter må dokumenteres samtidig. Formidling ut 


over 6 studiepoeng godkjennes ikke i opplæringsdelen. Se tabell under for hva som kan inngå og 


hvordan det skal dokumenteres.  


 


c.  Midtveisevaluering er obligatorisk for kandidater tatt opp i ph.d.-programmet fra og med 


høstsemesteret 2009. Midtveisevalueringen gir 1 studiepoeng, og kan ikke inngå som 


formidlingsaktivitet. 


 


d. For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er opplæring i bruk av 


forsøksdyr i medisinsk forskning (MEDVET2) obligatorisk. Tilsvarende kurs fra andre 


institusjoner kan godkjennes etter søknad.  


  


 


Opplæringsdelens vValgfrie del: 
En rekke opplæringselementer kan godkjennes i den valgfrie delen av opplæringsdelen 


 


Forskerkurs 
Forskerkurs kan være arrangert av Det medisinsk-odontologiske fakultet, andre fakultet ved 


Universitetet i Bergen eller ved andre universiteter eller høyskoler i Norge eller utlandet. Der det 


arrangeres fagrettet/forskningsområderelatert opplæring på fakultetet, forutsettes denne å inngå i 


opplæringsdelen.  


 


Deltakelse i forskerkurs uten studiepoengnormering kan godkjennes etter søknad, for beregning av 


studiepoeng. Godkjenning forutsetter innlevering av dokumentasjon for kursopplegget (timeplan, 


kursbeskrivelse og pensum), samt bevis på at kandidaten har fullført og bestått kurset. Kurs krediteres 


etter ECTS-normering (1 studiepoeng per 25-30 timers arbeid inkl. pensumlesing og eksamen).  Det er 


dessverre ikke kapasitet til å gi forhåndsgodkjenning for denne typen kurs.  


 


Individuelt pensum 
Der det ikke foreligger kurstilbud eller andre muligheter for opplæring innen kandidatens forsknings-


felt, kan individuelt pensum (spesialpensum) godkjennes etter forhåndssøknad til Programutvalg for 


forskerutdanning. Beskrivelse av spesialpensum skal være slik at det er mulig å vurdere innhold, nivå 


og omfang. Eksaminasjon gjennomføres av veileder med en sensor oppnevnt av instituttet. 


 


Opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon  
Dersom kandidaten reiser ut for å lære teknikker, utføre forsøk eller andre faglige aktiviteter, kan 


opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon godkjennes som del av opplæringsdelens valgfrie del. 


Det kreves rapport om oppholdet i etterkant (signert av kandidat og veileder) samt bekreftelse fra 


vertsinstitusjonen på oppholdets varighet og innhold.  


 


Klinisk spesialitet godkjent i Norge 
Inntil én medisinsk eller odontologisk spesialitet godkjent i Norge, kan godkjennes. Annen spesialitet 


kan også vurderes, men bare dersom det kreves master for å få opptak til spesialistutdanningen. 


 


 


 


 


 


 


Formatert: Skrift: 11 pkt







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tabell for beregning av studiepoeng i opplæringsdelen 
 


Kategori Aktivitet Stp. Beskrivelse 


Obligatorisk 


del: 


Grunnkurs 


 


Grunnkurs: MEDMET1 8 stp. Vitenskapsteori og etikk. 


Kandidatene skal ta ett av disse 


kursene.  
Grunnkurs: INTH301 6 stp. 


Obligatorisk 


del: 


Formidling 


Formidling: FORMIDL901 


Godkjennes samlet.  


6 stp.  Formidlingspoeng kan oppnås ved 


deltakelse på nasjonal eller 


internasjonal kongress, ved 


forelesning eller artikkel. Se 


spesifikasjoner under. 


Deltakelse i nasjonal eller 


regional konferanse med 


fremleggelse (poster eller 


muntlig innlegg).  


 


For å kunne godkjennes i 


denne kategorien, må 


arrangementet ha deltakelse og 


foredragsholdere fra flere 


institusjoner. Presentasjon av 


forskningsresultater på 


institusjonsinterne seminarer 


godkjennes ikke som nasjonal/ 


 1 stp. pr. fremleggelse, maks 3 stp. 


kan oppnås på denne måten. 


 


Det skal være ulike elementer i 


ph.d.-prosjektet som presenteres. 


Samme fremleggelse presentert ved 


flere anledninger vil kun gi uttelling 


en gang, med mindre det er snakk 


om en poster og ett muntlig innlegg. 


Dokumentasjon: 


 Fremleggelsen (poster, 


abstract, power point-


presentasjon etc.) og, 







 


regional konferanse.   Programmet for konferansen 


(og evt. utdrag fra 


abstractbok) der deltakelse, 


dato, sted og arrangør 


fremgår og, 


 Bekreftelse på deltagelse fra 


konferansearrangør dersom 


dette ikke fremgår av 


programmet. 


 


Deltakelse i internasjonal 


konferanse med fremleggelse 


(poster eller muntlig innlegg).  


 


For å kunne godkjennes som 


internasjonal konferanse, må 


konferansen ha internasjonal 


deltakelse og foredragsholdere 


fra flere land. 


 


 2 stp. pr. fremleggelse, maks 6 stp. 


kan oppnås på denne måten. 


 


Det skal være ulike elementer i 


ph.d.-prosjektet som presenteres. 


Samme fremleggelse presentert ved 


flere anledninger vil kun gi uttelling 


en gang, med mindre det er snakk 


om en poster og ett muntlig innlegg. 


Dokumentasjon: 


 Fremleggelsen (poster, 


abstract, power point-


presentasjon etc.) og, 


 Programmet for konferansen 


(og evt. utdrag fra 


abstractbok) der deltakelse, 


dato, sted og arrangør 


fremgår og 


  Bekreftelse på deltagelse fra 


konferansearrangør dersom 


dette ikke fremgår av 


programmet 


 


Original faglig eller 


populærvitenskapelig 


forelesningstema (minimum 30 


minutter) 


 1 studiepoeng pr. forelesning, maks 


3 stp. kan oppnås på denne måten. 


 


Det gis kun ett studiepoeng per 


forelesning selv om den varer i en 


dobbeltime. 


Dokumentasjon: 


 Bekreftelse fra 


kursansvarlig/arrangør som 


inneholder omfang, dato, 


tittel på forelesning og hvem 


som var publikum 


Populærvitenskapelig skriftlig 


artikkel / kronikk innen eget 


fagfelt, wikipedia-artikkel 


(min. 1000 ord), eller faglig 


artikkel som ikke utgjør 


 1 stp. pr. artikkel/kronikk, maks 2 


stp. kan oppnås på denne måten. 


  


Dokumentasjon: 


 Artikkelen/ kronikken 







 


grunnlag for opptak eller 


inngår i avhandling. 
 Ved wikipedia-artikkel må 


det i tillegg legges ved 


dokumentasjon på hvordan 


artikkelen så ut da den ble 


publisert, med dato. 


Obligatorisk 


del: 


midtveis-


evaluering 


Midtveisevaluering  


(innen 2/3 av ph.d.-perioden) 


1 stp. Obligatorisk for kandidater tatt etter 


1. august 2009. Kandidat og veileder 


skal i samarbeid med instituttet 


avtale tidspunkt dersom semesteret 


som er satt opp i utdanningsplanen 


ikke er hensiktsmessig.  


 Dyreforsøkskurs MEDVET2 8 stp. Kurs i forsøksdyrlære (Felasa C), 


kun obligatorisk for kandidater som 


har prosjekter der forsøk på dyr er 


involvert. 


Valgfri del Studiepoengberegnet 


forskerkurs ved universitet 


eller høyskole 


 Krediteres med det oppgitte ant. stp.  


Dokumentasjon: 


 Bekreftelse på bestått kurs 


(kursbevis/karakterutskrift) 


Forskerkurs ved andre 


institusjoner som ikke er 


studiepoengberegnet 


 Krediteres etter ECTS-normering (1 


studiepoeng per 25-30 timers arbeid 


inkl. pensumlesing og eksamen). 


Studiepoeng beregnes for hvert kurs 


på bakgrunn av innsendt 


kursbeskrivelse, pensumliste med 


sidetall, timeplan og bekreftelse på 


gjennomført kurs fra kursarrangør.  


Individuelt lesepensum 300 


sider 


gir  


1 stp. 


 


Maks 10 stp. kan oppnås på denne 


måten (3000 sider). Etter søknad til 


Programutvalg for forskerutdanning 


og eksaminasjon ved kandidatens 


institutt.  


Dokumentasjon for søknad: 


 Pensumliste med antall sider 


 Begrunnet søknad fra 


kandidat og hovedveileder 


der nivå og omfang er 


beskrevet 


 Anbefaling fra institutt der 


nivå og omfang er vurdert 


 


Studie- eller forskningsopphold 


ved utenlandsk institusjon 


1.5 


stp./ 


uke.  


Minimum to ukers opphold. Inntil 6 


studiepoeng kan oppnås på denne 


måten.  


Dokumentasjon: 


 Rapport om oppholdet, 


signert av kandidat og 


veileder 


 Bekreftelse fra 







 


vertsinstitusjonen 


Godkjent medisinsk eller 


odontologisk spesialitet 


5 stp. Det gis studiepoeng for inntil én 


spesialitet. Andre enn medisinske / 


odontologiske spesialiteter etter egen 


vurdering, se over. 


Andre aktiviteter  Etter begrunnet søknad til 


Programutvalg for forskerutdanning. 


Dokumentasjon kreves.  
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Budsjett 2014 - Areal og bygningsmessige tiltak (HMS) - innspill fra 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Vi viser til brev fra Eiendomsavdelingen (EIA) 12/11598-14 og instituttenes innmeldte forslag 
og prioriteringer til bygningsmessige tiltak for 2014.  
 
Større arealendringer og oppgraderinger 
 
Gammelt odontologibygg 
Det vises til møter med EIA i vårsemesteret og romprogrammet (rev. 31.05.2013).  
Fakultetet ser det som avgjørende at skisseprosjektet snarest starter og at de nødvendige 
ressurser blir satt inn for å sikre innflytting innen utgangen av 2015. Det er helt nødvendig at 
arbeidet i styringsgruppen og prosjektgruppen nå startes og at det lages en overordnet plan 
som tar høyde for fakultetets behov, samtidig som det inngår forpliktende avtaler med 
potensielle leietakere.  
 
Studenthuset Armauer Hansen hus 
I første halvår etter innflyttingen i Armauer Hansens hus (AHH) har det pågått ferdigstilling av 
ulike forhold ved bygget, bl.a. strøm til lesesalsplassene. Studentene har nå fått en klar 
forbedring i det fysiske læringsmiljøet. 
 
U-fløyen i 2. etasje er ferdigstilt og lokalene tas i bruk fra og med 05.09.2013. 
Fakultetet har tidligere vedtatt rehabilitering av auditoriet og ombygging av vaktmesterbolig til 
studentbruk. Utarbeidet priskalkyle (brev fra EIA datert 13.03.2013) beløper seg til kr 19,7 
mill. Finansiering utover ca kr 10 mill. er ikke avklart, og fakultetsledelsen er opptatt av at det 
blir en god dialog om prosjektet videre.   
 
Utviklingspotensialet i gamle dyrestallen må realiseres dersom UiB får i oppgave av 
Kunnskapsdepartementet å etablere et kiropraktikkstudium.  
 
Trappen fra AHH ned til Haukelandsveien er i en dårlig forfatning og trenger oppussing 
snarest mulig. Fakultetet ber EIA ta opp saken med Helse Bergen. 
 


Referanse Dato 


2012/11598-GJB 26.08.2013 
  


 


 
 


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Telefon 55582086 
Telefaks 55589682 
post@mofa.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Haukeland 
universitetssykehus 
Bergen 


Saksbehandler 
Gjert Bakkevold 
55586197 
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Nytt barne- og ungdomssenter - Kvinneklinikken 
Nytt Barne- og Ungdomssenter i regi av Helse Bergen er under oppføring og første 
byggetrinn skal stå ferdig i 2016. I nye BUSP vil fakultetets barnemedisinske forskning 
(pediatri og tilgrensende forskningsområder) få moderne lokaler med nærhet til klinikk og 
studentarealer. Kvinneklinikken skal også inn i BUSP og dialog med Helse Bergen om 
romplanlegging skjer i dialog med EIA.  
 
Stort auditorium - Sentralblokken 
Fakultetet prioriterer total revidering av stort auditorium i Sentralblokken og viser til dialog 
med EIA om dette. Kostnadskalkyle er utarbeidet, men finansiering er uavklart.  
 
Overlege Danielsens hus (ODH) 
Utprøvningsenhet for friske frivillige (klinisk ernæringsstudie) har nylig flyttet inn i midlertidige 
lokaler i 2. etasje i ODH. Enheten skal på sikt etableres i GOB. Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin/Senter for internasjonal helse (inkludert Senter for fremragende forskning) 
samler virksomheten i bygget i 4. og 5. etasje når 4. etasje er ferdig rehabilitert.  
 
Etter at studentlokalet «Munnhulen» i GOB ble stengt er studentene henvist til 
studentlokalene i underetasjen i ODH. Disse lokalene fremstår nå lite brukervennlige og 
studentene ved fakultetet er svært opptatt av at lokalene oppgraderes i tråd med 
skisseprosjektet for lokalene (kostnadskalkyle ca kr 2,5 mill.). Det er viktig for det 
psykososiale læringsmiljøet at det finnes gode samlingslokaler for studentorganisasjonene 
ved fakultetet. Det er ikke avklart finansiering for opprustning av studentlokalene i ODH. 
 
Studenthuset «Gamle Gade» 
Det bør utarbeides en tilstandsrapport for bygget, spesielt med tanke på taktekkingen. 
 
Sandviken sykehus 
Leierettsarealet som Klinisk institutt 1 benytter ved sykehuset trenger oppgradering. Det 
gjelder ventilasjonsanlegg, oppussing og utskifting av takplater med fuktskader, mm.  
Fakultetet viser til dialog mellom EIA og HMS-avdelingen. Fra HMS-avdelingens rapport 
31.05.2012 som er oversendt EIA oppsummerer slik:  


- Kontorene og grupperom 2108 er preget av varm og tung luft. Den dårlige 
luftkvaliteten var merkbar. 


- Både HMS-senteret ved Helse-Bergen og HMS-seksjonen fra UiB vil råde til en 
installering av et balansert ventilasjonsanlegg ved seksjon for psykiatri, Sandviken. 


- Når det gjelder vegg- og gulvoverflater i ganger og enkelte kontorer bør en oppussing 
vurderes. 


- Fuktskadede takplater på rom 2208 bør skiftes ut. 
 


Fakultetet ber EIA ta saken opp med Helse Bergen med tanke på gjennomføring av 
nødvendige tiltak så snart det er mulig, slik at arbeidsforholdene ved Sandviken sykehus er i 
normalt god stand.  
 
Potensielle utbyggingsmuligheter i UiB’s tomteportefølje i Haukelandsområdet 
For fakultetet kan vi identifisere et fremtidig vekstpotensial særlig ved tre ulike tomter/bygg: 
tomten ved Alrek som i dag benyttes til parkeringsplass, to ekstra etasjer på BBB og full 
rehabilitering av Gamle dyrestall utgjør dette mulighetsbildet. 
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Prioritering av mindre HMS-tiltak 
Fakultetet prioriterer følgende mindre HMS- tiltak: 


1. Ombygging kjemilaboratorium i BBB, Klinisk institutt 2 og Institutt for biomedisin, 
totalkostnader kr 1.100.000 


2. Klargjøre ett av isotoplaboratoriene i 5. etasje i BBB, Institutt for biomedisin, til bruk til 
vanlig laboratorium, totalkostnader kr 600.000 


3. HMS-tiltak Dyreavdelingen, Klinisk institutt 1, Nivå P3 dekontaminering og 
burskiftestasjon P3-nivå, totalkostnader kr 750.000 


4. Montering av rullegardiner (sol- og lysskjerming) og utskifting av enkelte stoler i 
undervisningsrom i B- og D-korridoren i 3. etasje i Sentralblokken, totalkostnader kr 
100.000 


5. Planlegging og bygging av ekspedisjon i 7. etasje i Laboratoriebygget, Klinisk institutt 
1. Kostnadsstørrelse er ukjent. 


6. Ombygging og utbedring av laboratorier (patologi) i 2. etasje i Sentralblokken, Klinisk 
institutt 1, totalkostnader kr 400.000 


7. Utskifting av stoler og fortrekksgardiner i 12 undersøkelsesbåser i auditorium K-201 i 
1. etasje i Sentralblokken Kostnadsstørrelse er ukjent. 


 
For øvrige tiltak, se vedlagte liste. 
 
Flytteprosjekter, samt behov for inventar og utstyr knyttet til dette 
Ved ferdigstilling av 4. etasje i ODH flyttes det internt i bygget, samt at Forskningsgruppe for 
arbeids- og miljømedisin flytter dit fra Kalfarveien 31. Det er sannsynligvis behov for nytt 
inventar i etasjen. 
 
Vi ser fram til et godt samarbeid om areal og bygninger fakultetet disponerer. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kim Ove Hommen 
konstituert fakultetsdirektør Gjert Bakkevold 
 rådgiver 
 
Vedlegg 
1 Tiltaksliste fra 


instituttene 
2 Utfylt liste 
 
Kopi 
Institutt for biomedisin 
Institutt for klinisk odontologi 
Klinisk institutt 1 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Klinisk institutt 2 
Økonomiavdelingen 
 








D) Høringer 
 


1. Høring med forslag til reglement for vitenskapelige ansatte ved 
Universitetet i Bergen (ePhorte 13/5145), datert 27.05.2013, vedl.    
 


2. Høring – Biobanker i Helse Vest område (ePhorte 13/8875), vedl.  
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From:   Stenby, Hans K <hans.k.stenby@helse-vest.no>
Sent:   10. september 2013 13:05
To:     post@mofa.uib.no
Cc:     Jonassen, Linn
Subject:        [POST@mofa.uib.no]  Representant i fakultetsstyret fra Helse Vest RHF


Hei


Viser til brev hvor Helse Vest RHF inviteres til å oppnevne representant til fakultetsstyret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultetet for perioden 2013 til 2017. 


Helse Vest RHF oppnevner fagdirektør Baard-Christian Schem


Vennleg helsing  
 
Hans K. Stenby 
plansjef 
51963817/41533817  
 
www.helse-vest.no
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  Styresak: 73/13 
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Ny studieplan i medisin – revidert fremdriftsplan 


 


Fakultetsstyret ble informert om status for arbeidet med ny studieplan i medisin i møte 
12.6.13 (sak 52/13) og vedtok videre prosjektorganisasjon og milepælsplan for arbeidet.  
(Se saken under «Sentrale dokumenter» på http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-
studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib  ) 


Siden juni har både arbeidsgruppe 1 og 3 levert sine forslag til ny studieplan i medisin, og 
forslagene er sendt ut på en formell høringsrunde i brev til instituttene av 05.09.13 (vedlagt). 
Høringsbrev er også sendt til studentene (Medisinsk-odontologisk fagutvalg – MOSU) og til 
Helse Bergen og Helse Vest. Høringsfristen er satt til 1. november 2013. 


I nevnte høringsbrev er det også gjort rede for at prosessen med ny studieplan ligger an til å 
bli noe forsinket. Arbeidet med å utarbeide et detaljert forslag til makroplan som gir et godt 
og konkret grunnlag for det videre arbeidet har vært krevende. En rekke tilbakemeldinger 
viser at det er et utbredt ønske om tilstrekkelig tid til et grundig planleggingsarbeid før vi 
starter opp med ny studieplan. Det er også et uttrykt behov for kurstilbud når det gjelder 
undervisnings- og vurderingsformer. 


På bakgrunn av disse momentene planlegges nå oppstart av første kull i ny studieplan 
høsten 2015. Dette innebærer at den opprinnelige fremdriftsplanen, lagt frem for styret 12.6, 
må revideres noe.   


Revidert fremdriftsplan 


 September - november 2013: Høringsfase 
 Februar 2014: Styrebehandling av studieplanen 
 1.3.2015: Ferdig timeplan for 1. semester og detaljplan for 2. semester 
 Medio august 2015: Oppstart for 1. kull i ny studieplan 
 Medio august 2015: Ferdig timeplan for 2. semester 
 1.6.2016: Detaljplaner for 3.-6. semester 
 1.6.2017: Detaljplaner for 7.-12. semester. Offisiell prosjektavslutning 


 
Saken legges frem med følgende  
forslag til vedtak: 


Fakultetsstyret vedtar revidert fremdriftsplan for ny studieplan i medisin. 



http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib





Vedlegg: 


- Høringsbrev til instituttene av 05.09.13 


 


10.09.13 – krwa/at 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Telefon 55580000
postmottak@uib.no
Internett www.uib.no
Org no. 874 789 542


Det medisinsk-odontologiske 
fakultet
Telefon 55582086
Telefaks 55589682
post@mofa.uib.no


Postadresse
Postboks 7804


5020 Bergen


Besøksadresse
Haukeland 
universitetssykehus
Bergen


Saksbehandler
Gjert Bakkevold
55972762
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Representant fra Helse Vest RHF til Styret ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen


Fakultetsstyret velges for en periode på 4 år, og det er nettopp gjennomført valg av 
medlemmer for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017.


I perioden 2009 – 2013 har fagdirektør Alf Henrik Andreassen vært ekstern representant i 
fakultetsstyret.


Vi inviterer Helse Vest RHF til å komme med forslag til hvem som skal være deres 
representant i styret for perioden 2013 – 2017.  


Vi viser til samtale med fagdirektør Baard-Christian Schem om saken.


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Nina Mevold


fakultetsdirektør


Deres ref Vår ref Dato


2013/321-GJB 20.06.2013


Helse Vest RHF


Postboks 303 Forus


4066 STAVANGER
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Universitetsstyret


Kollegiesekretariatet
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43


Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen


Besøksadresse
Muséplass 1
Bergen


Saksbehandler
Marianne Seim
+47 55 58 20 29


Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Universitetsmuseet
Organisasjonene
Studentparlamentet


Ny forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen


Universitetsstyret vedtok ny forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i sak 41/13, i møte 
20.06.2013. Forskriften ble gjeldende fra vedtaksdato, 20.06.13. Forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.) vedtatt av universitetsstyret 12.06.03 er opphevet.


Forskriften vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend og lagt inn i Regelsamlingen på uib.no. Det vil 
bli utarbeidet en engelsk versjon av forskriften.


Som følge av vedtaket av ny forskrift og nye veiledende avtaler fra Universitets- og 
høyskolerådet, vil maler for avtaler om opptak bli revidert. Det vil også bli vurdert om det er 
behov for å utforme retningslinjer for fellesgrader, cotutelle-avtaler og Diploma supplement 
(vedlegg til vitnemål). 


I den nye forskriften har Den sentrale klagenemnd fått klagekompetanse. Det vil bli fremmet 
forslag om reviderte regler for Den sentrale klagenemnd så snart som mulig og i tråd med 
dette.


Vennlig hilsen


Sigmund Grønmo               
rektor Kari Tove Elvbakken


universitetsdirektør


Kopi


Forskningsadministrativ avdeling


Studieadministrativ avdeling


Vedlegg: 


Ny forskrift


Referanse Dato


2013/2457-MASE 24.06.2013
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


   
 


Arkivkode:   Fak.sak: 44/09 


Sak nr.: 2008/13570  Møte: 11.03.2009 


 
 


Ny versjon 


 
Oppnevning av tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiater og 
postdoktorer samt eksternt finansierte forskerstillinger 


 
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtok i møte 17. 
september 2008, sak 108/08, om å be Universitetsstyret om oppnevning av et 
Tilsettingsråd for rekrutterings- og forskerstillinger (eksternt finansierte) ved 
fakultetet. 
 
Universitetsstyret behandlet saken i møte 19.2.2009 og fattet følgende vedtak: 


”1. Universitetsstyret oppretter med dette et tilsettingsråd ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, samt 
eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger. Tilsettingsrådet gis følgende 
sammensetning: 
Dekanus 
En midlertidig vitenskapelig tilsatt 
To fast vitenskapelige tilsatte 
En student 
 
2. Universitetsstyret tar fakultetsstyrets vedtak om å gi dekanus fullmakt til 
oppnevning av sakkyndig komité til etterretning.” 


 
I henhold til saksforelegget fra Universitetsstyret skal en representant for fast 
vitenskapelig tilsatte til tilsettingsrådet oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra 
fagforeningene ved UiB. Studentene skal også være representert. 
 
I brev av 27.2.2009 fra fakultetet til Forskerforbundet UiB, Akademikerne UiB, NTL 
UiB og Parat UiB er fagforeningene bedt om å foreslå en felles representant for fast 
vitenskapelig personale til tilsettingsrådet ved MOF. Studentene ved MOSU er også 
bedt om å foreslå en representant til tilsettingsrådet i brev av 27.2.2009. 
Fagforeningene vil diskutere saken i Forhandlingsutvalgsmøte 4.3.2009 og komme 
tilbake med navn på en representant. 
 
I følge fakultetsstyrets vedtak i sak 108/08 ønsket fakultetsstyret selv å oppnevne 
representanter til tilsettingsrådet av og blant fakultetsstyrets medlemmer. 
 
Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til 
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Vedtak: 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner 
tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, samt 
eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger 


 
2. Tilsettingsrådet gis følgende sammensetning: 


Dekanus 
En midlertidig vitenskapelig tilsatt 
To fast vitenskapelige tilsatte 
En student 


 
3. En representant for fast vitenskapelige tilsatte oppnevnes av fakultetsstyret 


i møte 11. mars 2009 
 
4. Den andre representanten for fast vitenskapelige tilsatte oppnevnes etter 


forslag fra fagforeningene ved UiB 
 
5. Representanten for studentene oppnevnes etter forslag fra MOSU  


 
6. Tilsettingsrådet er for perioden 15. mars 2009 – 31. juli 2009 da sistnevnte 


dato er utløp for perioden til det sittende fakultetsstyret 
 


7. Det oppnevnes personlige vara for representantene 
 


8. Dekanus gis fullmakt til å godkjenne midlertidige regler for tilsettingsrådet. 
Fakultetsstyret får seg forelagt styresak i aprilmøtet med regler for 
tilsettingsrådet. 


 
 
 
 
 
 
 
   
  Nina Mevold 
 
 
 
10.03.2009 /GEJ  
 
 
Vedlegg: 
Saksforelegg 09-19 Universitetsstyret 
Brev av 24.02.2009 fra Kollegiesekretariatet ang Universitetsstyrets vedtak 

























C) Oppnevninger   
 
Oppnevning av Marit Grønning som medlem for redelighetsutvalget for 
behandling av sak 13/5765, (ePhorte 13/5765), vedl.  








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


 
Arkivkode: 
 


 Styresak: 78/13 


Sak nr.: 2008/1655 
 


 Møte: 18.09.2013 
 


 
 


 
Oppnevning av programutvalgsledere studie  - oppfølging av sak 53/13 


 
 
I fakultetsstyremøte 12.06.13 (sak 53/13) ble ledere for programutvalgene på studiesiden 
oppnevnt for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017. Det har i perioden etter vedtaket i juni  
kommet inn to endringer som legges frem for styret nå; 
 
For Programutvalg for internasjonal helse/oral sciences ble Jan Van den Broeck reoppnevnt, 
med Sven Gudmund Hinderaker i midlertidig lederfunksjon grunnet sykefravær. Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin har nå bedt om at Bente Moen trer inn i denn funksjonen i 
stedet for Sven Gudmund Hinderaker.  
 
For Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og 
helseøkonomi ble Kjell Haug i styresak 124/11 (møte 19.10.11) oppnevnt som leder for 
perioden 01.11.11 - 31.07.15 og skulle fortsette sin periode videre. Grunnet forskningsfri for 
Kjell Haug er det avklart med Institutt for global helse og samfunnsmedisin at Aslak Aslaksen 
trer inn i funksjonen som programutvalgsleder i Haugs permisjonstid. 
 
Situasjonen for Programutvalg for medisin henger sammen med styringsstruktur i ny 
studieplan for medisin, jfr. styresak 52/13. Visedekan Arne Tjølsen leder programutvalget 
frem til en helhetlig styringsstruktur for neste periode kan legges frem for styret. 
 
På denne bakgrunn fremmes følgende  
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Bente Moen oppnevnes som fungerende leder for Programutvalg for internasjonal 
helse/oral sciences i Jan Van den Broecks sykefravær.  


2. Aslak Aslaksen oppnevnes som fungerende leder for Programutvalg for 
erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi i perioden 
01.09.2013 – 31.07.2014. 


3. Visedekan Arne Tjølsen leder programutvalget frem til en helhetlig styringsstruktur for 
neste periode kan legges frem for styret. 


 
 


 
 
     


02.09.13 – krwa 
 








Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


   


 


 


Handlingsplan for forskerutdanning 2011-2013 – status pr. september 2013 


 


 


I fakultetsstyremøte 15.06.11 (sak 68/11) la fakultetsledelsen frem to-årige handlingsplaner 
med tiltak som viste hvordan man skulle nå målene i fakultetets strategiplan for perioden. 
Hensikten med handlingsplanene var dels å strukturere arbeidet med å oppnå de strategiske 
målene, dels å fremme synlighet i organisasjonen for ledelsens arbeid og for lettere å kunne 
måle framdrift på arbeidet.  


I fakultetsstyret 12.09.12 ble det lagt frem en orientering om status pr september 2012. I det 
følgende kommenteres status for Handlingsplan for forskerutdanning 2011 – 2013 ved 
oppstart av høstsemesteret 2013. 


 
 


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


Organisasjon og ressurser:  


- Utarbeide felles organisasjons- og ledelsesstruktur for forskerutdanningen og styrke ledelse i 
alle ledd 


-  Samlet intern gjennomgang for å vurdere behovet for ressurser til fakultetets 
forskerutdanning inkludert PhD-programmet, forskerskolene og Forskerlinjen 


Faglig ledelse er styrket, ved at det er tilsatt en ny faglig leder for forskerutdanningen som 
tiltrådte i september 2012. Ledelsen for forskerlinjen er nå fulltallig, og en møtestruktur for 
den samlede faglige ledelsen er kommet på plass og fungerer godt.  


Forskerskoleevalueringen våren 2012 er fulgt opp med en søknadsfrist for å opprette eller 
gjenoppnevne forskerskoler i april. Fem forskerskoler ble oppnevnt i styremøtet i juni 2013, 
og disse får en årlig bevilgning fra fakultetet. Forskerskolene vil bli fulgt opp med møter 
allerede høsten 2013, og det er planlagt en evaluering høsten 2017 i forbindelse med at 
oppnevningsperioden går ut. Det er også lagt opp til ny frist for å søke om å få opprette 
forskerskoler våren 2014.  


Ressursbehovet på administrativ side ble gjennomgått i forbindelse med arbeidet med 
Fremtidens Fakultet. Med en stadig økende kandidatportefølje, og stadig sterkere krav til 
institusjonell oppfølging og rapportering, vil det være behov for å kontinuerlig holde øye med 
arbeidsmengden og ressursbehovet.   


 







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. 


- De obligatoriske kursene: Gjennomgå og evaluere innhold og omfang 


Programutvalg for forskerutdanning gikk høsten 2011 gjennom alle eksisterende kurs og 
godkjent emnebeskrivelser med læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt 
Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Gjennomgang av kursporteføljen har også vært del av 
evalueringen av forskerskolene, og det er konkrete forventninger til at forskerskolene leverer 
kurs. Faglig koordinator for forskerutdanning leder høsten 2013 et prosjekt for å gjennomgå 
kursporteføljen. Grunnkurset vil bli gjennomgått og innholdet kvalitetssikret av 
grunnkurskomiteen i samarbeid med Programutvalg for forskerutdanning, særlig med tanke 
på å avstemme innholdet etter kravene i ny ph.d.-forskrift som ble vedtatt i juni 2013.  


Retningslinjene for opplæringsdelen er gjennomgått og endret i november 2012.  


 


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 


De tre første seminarene for veiledere er gjennomført, og begge fikk god evaluering. Det 
fjerde årlige kurset blir avholdt 1. november 2013, og programmet er justert i tråd med 
tilbakemeldingene, slik at det i år blir mer fokus på pedagogikk i veiledning. Det er 
hovedsakelig de yngre veilederne som ønsker å delta på slike kurs/seminarer, selv om 
annonseringen fremhever at målgruppen også er mer erfarne veiledere. Obligatorisk 
veilederkurs drøftes, og vil bli sett i sammenheng med de tilbud som nå lanseres ved UiB 
sentralt, som ledd i programmet for universitetspedagogikk.  


Programutvalg for forskerutdanning hadde tidlig i planperioden besøk fra Karolinska Institutet 
(KI) for å lære om deres opplegg for veilederopplæring. Opplegget på KI er godt, men svært 
omfattende, og har blitt bygget opp over lengre tid. På MOF er det i første omgang planlagt å 
sette i gang et web-kurs der regelverket er hovedfokus. Dette arbeidet er utsatt i forhold til 
opprinnelig plan, men det er nå satt ned en prosjektgruppe for e-læring som skal jobbe med 
innhold. Det er fortsatt usikkert hvilken teknologisk plattform som kan tas i bruk for e-læring, 
da UiB per dags dato ikke tilbyr slik programvare. Prosjektgruppen skal jobbe fram til våren 
2014.  


 


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 







Dette temaet drøftes på nasjonalt forskningsdekanmøte. Alle institusjonene er enige om å 
bruke ECTS-standard for beregning av arbeidsbelastning i forskerutdanningskurs, og alle 
institusjonene godkjenner nå hverandres kurs. De fire medisinske fakultetene lenker til 
hverandres websider med oversikt over forskerkurs, for at det skal være lettere å finne frem 
til gode kurs. Det er også drøftet at kurs i størst mulig grad bør være basert på intensiv 
undervisning over en eller noen få uker, for å gjøre det lettere for kandidatene å delta på kurs 
andre steder i landet.  


 


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 


ORPHEUS-konferansen ble arrangert i Bergen i april 2012, og har fått gode tilbakemeldinger 
fra deltakerne. Programutvalgsleder Roland Jonsson var chair på konferansen, og har i 
ettertid deltatt på flere internasjonale konferanser og presentert ORPHEUS sitt arbeid for 
standardisering av forskerutdanningen innen medisin og helsefag i Europa. Fakultetet deltok 
også på ORPHEUS i 2013,og bidro både med presentasjon av en nasjonal poster om 
forskerlinjen. Roland Jonsson hadde også et muntlig innlegg om norsk forskerutdanning på 
sesjonen ”National reports”.  


 


Programutvalg for forskerutdanning 


- Gjennomgå, oppdatere og styrke mandat og sammensetning inkludert 
programutvalgsleders rolle og oppgaver  


- Oppnevne/gjenoppnevne medlemmer til programutvalget for ny funksjonsperiode  


Nytt mandat vedtatt i fakultetsstyret, nye medlemmer er valgt, og det nye programutvalget 
har startet sitt arbeid.  


 


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 evaluering av forskerskolene  


Forskerskoleevalueringen fra våren 2012, og ble i fulgt opp med en styresak høsten 2012. 
Styret bestemte at ny struktur og organisering av forskerskolene skulle ses i sammenheng 
med Framtidens Fakultet, og fristen for å søke om oppnevning eller gjenoppnevning av 
forskerskoler ble utsatt til april 2013. Forskerskolene ble oppnevnt i fakultetsstyret i juni 2013, 
og det ble vedtatt årlige driftsmidler til forskerskolene. Forskerskolene vil bli fulgt opp høsten 







2013 med møter, og det er klare forventninger om at de skal levere kurs og andre aktiviteter 
for sine kandidater.  


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 


Studieplanen for forskerlinjen er gjennomgått og endret i 2011. Forskerlinjeledelsen er 
styrket med et medlem med odontologisk fagkompetanse, og det er tilsatt to postdoktorer 
som har sin arbeidsplikt knyttet til forskerlinjen. I tillegg har tidligere forskerlinjestudenter som 
får øremerkede ph.d.-stipend nå i sine kontrakter at de kan bli bedt om å utføre arbeid i 
tilknytning til forskerlinjen inntil 20 timer per år. 


 


2. Vi skal premiere kvalitet i forskerutdanningen. 


- Synliggjøre fakultetets forskerutdanning på egne nettsider og i media 


Alle prøveforelesninger og disputaser legges ut i instituttenes kalender på nettsidene, og blir 
dermed synlig på fakultetets sider. Det sendes i tillegg pressemeldinger ut for alle kandidater 
som skal disputere. Ordningen med at pressemeldingene kommer tidligere inn enn før er 
videreført. Dette gir kommunikasjonsrådgiver anledning til å gå inn i forkant og se etter 
interessante avhandlinger som bør profileres mer enn det som er standard.  


- Oppdatere fakultetets nettsider for forskerutdanning 


Fakultetets nettsider oppdateres kontinuerlig, og all informasjon om forskerutdanningen 
oppdateres så snart endringer er gjort. 


- Presentere nyheter 


Flere institutter lager nyhetssaker når deres kandidater disputerer. Ved enkelte anledninger 
lager også fakultetet slike saker. Fakultetet laget også nyhetssak i forbindelse med utdeling 
av årets priser. Forskerlinjen er også profilert med oppslag i På Høyden, og forskerlinje for 
odontologistudenter er profilert med egen nyhetssak på Institutt for klinisk odontologi.   


- Instituere årlig forskerutdanningsdag ved fakultetet som ledd i årlig forskningsdag 


Forsknings- og forskerutdanningsdagen ble omgjort til fakultetets dag for å omfatte også 
utdanning. Den første fakultetsdagen ble gjennomført 29. mai 2013, og alle som fikk 
fakultetets priser for forskning og utdanning, presenterte sitt arbeid. Neste fakultetsdag er 
planlagt til 12. juni 2014.   


- Instituere årlig pris for ”årets beste PhD-arbeid” 


Pris for årets ph.d.-arbeid er innført. Prisen er delt ut tre ganger, og blir delt ut på 
fakultetsdagen på like linje med de andre av årets priser.  







- presentasjon av forskning utført av PhD-kandidater, priser for beste abstrakt/poster, 
presentasjon og lignende, seminarer med nasjonale og internasjonale 
samarbeidspartnere/foredragsholdere 


Dette var planlagt som en del av programmet på den årlige Forsknings- og 
forskerutdanningsdagen, men det ble ikke plass til dette på fakultetsdagen i 2013.  


 


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 


 


Forskerskoleevalueringen er gjennomført våren 2012 og nye forskerskoler er oppnevnt. 
Ordningen med midtveisevaluering er nå i gang ved alle institutter, og den får gode 
tilbakemeldinger i forskerutdanningsmeldingen fra 2012. I noen få miljø ble den i 
oppstartsfasen oppfattet som et administrativt krav som krever ekstraarbeid, framfor en 
mulighet til å fange opp de kandidatene som strever på et tidlig tidspunkt. Det blir imidlertid 
stadig færre av disse tilbakemeldingene etter hvert som flere kandidater har gjennomført og 
selv sier at det har vært nyttig.  
 
Ordningen med utenlandsstipend for ph.d.-kandidater anses som så vellykket at den er gjort 
til en permanent ordning uten evaluering.  


Forskerutdanningen i Norge ble gjennomgått av NIFU i 2012. En mer konkret ekstern 
evaluering av forskerutdanningen blir gjennomført ved at NOKUT har plukket ut 
forskerutdanning som ett av to områder den skal føre tilsyn med høsten 2013. Fakultetet 
forventer at NOKUTs tilbakemeldinger vil gi tilstrekkelig kunnskap om områder som bør 
forbedres, og en egen ekstern evaluering i tillegg vurderes derfor som unødvendig.  


 





























PUBLIKASJONER I DOKTORGRADSAVHANDLINGER VED DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET  
 
Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet xx.xx.xx. Erstatter tilsvarende dokument av 
12. mars 2008. 
 
 
1 Forholdet til andre regelverk 
 
I Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt 20.06.2013 
(heretter kalt forskriften), fremgår det i § 10.1 at flere arbeider kan godkjennes som deler av 
avhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides 
et sammendrag som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen. Ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet er en slik samling artikler med flere forfattere og et sammendrag den mest vanlige formen på 
doktorgradsavhandlingen. Det følgende er en presisering av forskriftens regler for publikasjoner i 
avhandlingen, og gjelder publikasjoner som inngår som enkeltarbeider i doktorgradsavhandlinger som 
skal bedømmes ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
 
Alle institutt og avdelinger har autoriserte engelske betegnelser, og disse skal benyttes slik at det klart 
og korrekt fremgår hvor alle publikasjoner i doktorgradsarbeidet utgår fra. Førsteforfatter har normalt 
ansvaret for korrespondansen om publikasjonen, men for juniorforskere kan det være naturlig at 
veileder i begynnelsen ivaretar den formelle korrespondansen. Det medisinsk-odontologiske fakultet 
anbefaler at alle manuskripter vurderes av gruppeleder før de sendes inn for publikasjon. 
 
 
2 Flerforfatterskap 
 
Flerforfatterskap uttrykker at arbeidet er utført av flere forskere i fellesskap. Når slike fellesarbeid kan 
godtas til bedømmelse for ph.d.-graden er regulert i forskriften, § 10.2. Det er et krav at kandidatens 
bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den utstrekning det er nødvendig for 
vurderingen.  
 
Ved innlevering av en doktorgradsavhandling skal det vedlegges en redegjørelse om medforfatterskap 
fra det institutt avhandlingen utgår fra. Redegjørelsen skal gis av veileder og instituttleder i fellesskap 
på eget skjema og undertegnes av begge. Utgår avhandlingen fra flere institutter, skal alle 
instituttledere undertegne. I redegjørelsen gis en beskrivelse av doktorandens innsats i hvert av de 
enkelte delarbeidene. Den bør ellers omtale aktuelle momenter som er drøftet i dette notat, f.eks. 
utstrakt samarbeid med andre institusjoner som har medført et uvanlig stort antall medforfattere. 
Redegjørelsen vil følge med avhandlingen når den sendes til bedømmelseskomiteen, og bør derfor 
utformes slik at komiteen har nytte av den. Redegjørelsen skal skrives på samme språk som 
avhandlingen.  
 
Fakultetet følger Vancouver-reglene. Har en publikasjon svært mange forfattere, bør man særlig passe 
på at kravene til medforfatterskap er fulgt. Særlig aktsomhet må utvises for data som stammer fra 
”service-avdelinger” som utfører rutinepregete analyser for andre. Slike data kan ikke uten videre 
brukes i vitenskapelig sammenheng. Man må ta kontakt med vedkommende avdeling/institutt og 
avklare spørsmål som metodebeskrivelse, forfatterskap og acknowledgement. 
 
Førsteforfatterens rolle skal være slik at vedkommende naturlig kan betrakte arbeidet som ”sitt”. Dette 
innebærer å ha utført hovedarbeidet med datainnsamlingen eller eksperimentene, bearbeidet data, 
utformet den innledende tolkningen, skrevet råutkast, og organisert skrivearbeidet frem til endelig 
publikasjon. Kandidaten bør være førsteforfatter på de fleste av arbeidene som skal inngå i 
doktorgraden. Delt førsteforfatterskap bør unngås så langt det er mulig. Der kandidaten ikke er 
førsteforfatter, bør dette omtales og forklares i erklæring om medforfatterskap.  
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Hovedveileder har ansvaret for korrekt forfatterstruktur på arbeider som inngår i en ph.d.-avhandling. 
Det er god praksis å avklare forfatterstruktur på et tidlig tidspunkt. Uoverensstemmelser bør avgjøres 
på lavest mulig nivå.  
 
 
3. Publikasjoner som tidligere er bedømt 
 
Det er et grunnleggende krav at en doktoravhandling skal inneholde originale forskningsresultater. 
Dette betyr at publikasjoner som tidligere er bedømt, ikke kan bedømmes for en ny grad. Fra denne 
hovedregelen finnes bare noen få unntak: 
 


• Et enkeltarbeid kan inngå i to avhandlinger dersom hver enkelt kandidats andel er godt 
avgrenset og definert. I avhandlingssammenheng må det likevel utvises tilbakeholdenhet med 
en slik praksis. Begge kandidatene skal på forhånd være innforstått med at publikasjonen skal 
brukes i to avhandlinger, og ved innlevering skal det opplyses i medforfattererklæringen at 
arbeidet også inngår i en annen avhandling (navn på den andre kandidaten skal oppgis). 
 


• Fellesarbeid: Det er presedens for dobbeltavhandlinger der to doktorander er felles om det 
hele. Dette kan unntaksvis være en hensiktsmessig arbeidsordning internt i en gruppe, men 
krever at de to er noenlunde jevnbyrdige med hensyn til stadium i forskerutdanningen. Det er 
et krav at samlet vitenskapelig innhold svarer til to fullstendige avhandlinger.  
 


• Et enkeltarbeid som er bedømt som del av forskerlinjen, kan inngå i en ph.d.-avhandling.    
 
 
4. Arbeider som ikke kan godtas 
 
Arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas 
til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere 
sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som 
grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet. 
 
Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved 
opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Det kan dispenseres fra dette kravet 
dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det. 
 
Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf. forskriftens § 11.3. 
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk -odontologiske fakultet  
  Styresak:    69/13 
Sak nr.: 13/7076  Møte: 18.09.14 
 
BUDSJETT 2014 – økonomiske rammer og faglige planer 
 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
Budsjettforslaget for 2014 er utarbeidet med bakgrunn i de prioriteringene som er gjort i 
omorganiseringen til det nye fakultet, de konkrete handlingsplaner som foreligger, de faglige planene slik 
de fremkommer i forsknings-, utdannings- og forskerutdanningsmeldingene samt gode innspill fra 
instituttene. 
 
Fakultetet har en langsiktig plan på de økonomiske rammene men budsjettet er stramt på grunn av en 
større budsjettreduksjon i 2013 enn planlagt. Fakultets- og instituttledelsen vil i høst diskutere hvordan 
budsjettrammene kan dekke inn neste års forpliktelser og innretningen av fakultetets budsjett.  


Fakultetets budsjettramme er underfinansiert fordi det har vært gjennomført gjennomgripende 
strukturendringer i UiBs budsjettmodell. I budsjettforslaget fremmer vi tre områder som fakultetet ønsker 
skal styrkes for å videretuvikle satsinger innenfor forskning, utdanning og formidling; 
 


1. Økte økonomiske rammer for å dekke SFF-forpliktelser. 
2. Ekstern finansiering og belastning av kostnader. 
3. Økt inndekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger. 


 
Budsjettforslag 2014 er utfordrende på grunn av fakultetets stramme økonomiske rammer som gjør det 
ekstra krevende å planlegge neste års budsjett med føringer for faglige prioriteringer. I 2013 har fakultetet 
vært nødt til delvis å skjerme instituttene for en kraftig budsjettinnstramming. Fakultetet fikk ikke dekket 
inn alle forpliktelsene fra tidligere år og det vil bli overført et underskudd til 2014. I tillegg er det en 
krevende budsjettsituasjon ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 hvor lønnskostnadene har økt mer 
enn det samlede budsjettet.  


Fakultetsstyret vil få presentert økonomistatus i hvert styremøte og det vil være budsjettdiskusjoner som 
munner ut i et budsjettvedtak på fakultetsstyremøtet den 11. desember. 


Prioriteringer 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) leverer forskningsresultater og utdanner kandidater av høy 
kvalitet innen sitt faglige nedslagsfelt. Fakultetets visjon er «ny kunnskap for bedre helse». En høy etisk 
standard settes først i fakultetets verdigrunnlag. I tillegg fremmes integritet, nysgjerrighet, åpenhet og 
entusiasme som kjerneverdier for fakultetet.  


I 2013 har fakultetet fått en ny organisasjonsstruktur med færre institutt og en ny administrativ 
organisering som legger grunnlaget for økt kvalitet og mer forskning, undervisning og formidling. 
Budsjett for 2014 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs og fakultetets 
handlingsplaner og målsetningene for omstillingsarbeidet i «Framtidens fakultet». I 2014 vil følgende 
områder særlig være i fokus:    
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Utdanning 
• Faglig pedagogisk enhet og ferdighetssenter for studenter. 
• Etablere felles studentforeningslokaler i Overlege Danielsen hus. 
• Internasjonalisering ved fakultetet gjennom etablering av kvinne-barn termin. 
• Ny studieplan i medisinstudiet. 


 
Forskning og forskerutdanning 


• Kvalitet i forskning og store faglige satsinger 
• Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved bl.a. å: 
• Opprettholde antall rekrutteringsstillinger med vekt på postdoktorstillinger. 
• Videreutvikle utdanningstilbudet til forskningsveiledere og utvide porteføljen av forskerkurs. 


 
 Formidling 


• Arbeide systematisk med formidling av fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning. 
• Være synlig i sosiale medier og styrke fakultetet som merkevare. 


 
Det vises til vedlagt budsjettforslag for 2014. 
 
Fakultetet foreslår å prioritere følgende tiltak på 52,5 mill for 2014 utenfor fakultetets tildelte ramme: 


• Post FUGE II – drift og infrastruktur: Tre tidligere FUGE-plattformer fortsetter som 
kjernefasiliteter og viderefører den forskningsaktiviteten som er knyttet til FUGE-satsingen. Totalt 
er det behov for 9 mill. i årlige investeringer til FUGE-plattformene for å opprettholde 
utstyrsinvesteringene på nivå med tidligere år og 7,8 mill. for å videreføre driften av plattformene. 


• Investeringer i kjernefasiliteter – etablering biostatikk:  Kjernefasiliteter er en fellesressurs for 
forskerne med standardisert driftsmodell lagt til ulike institutter. Vi har nå 7 kjernefasiliteter i drift 
og det er behov for utstyrsinvesteringer knyttet til flere av kjernefasilitetene.Vi søker om 19 mill 
til utstyrsinvesteringer knyttet til felles infrastruktur i kjernefasiliteter og konkrete utstyrsenheter.  


• Pedagogisk enhet og ferdighetstrening: Fakultetet vil etablere en faglig pedagogisk enhet ved 
fakultetet for å styrke det pedagogiske fagmiljøet og øke kvaliteten i læringsarenaene. Trening i 
praktiske ferdigheter er en viktig komponent i flere av våre studieprogram. Det søkes om 1 mill. 
til etablering av pedagogisk enhet, og ytterligere 4 mill. til Medisinsk ferdighetssenter. 


• Stipendiatstillinger: Fakultetet ber om 10 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i egenandeler til 
SFF’ene, stort samfunnsmessig behov, god kvalitet i forsknings- og veiledningsmiljøene og et 
mangfoldig rekrutteringsmiljø med mange gode søkere til utlyste rekrutteringsstillinger. 


• Postdoktorstillinger: Fakultetet ber om 7 postdoktortstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten 
innenfor de beste fagområdene, til egenandeler for store prosjekt og for å videreutvikle strategiske 
satsingsområder som kjernefasiliteter og translasjonsforskning.  


• Galenisk farmasi: Det er av særlig strategisk betydning for forskning og undervisning i farmasi at 
faget “Galenisk farmasi” bygges opp i Bergen. Mat-Nat-fakultetet og MOF fremmer felles forslag 
om investeringer i laboratoriefasiliteter og mindre drift som tiltak utenfor rammen for å styrke 
undervisningen, farmasirettet forskning og samfunnsrelevansen til utdannede farmasøyter.  


 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2014 med merknader som kommer i møtet.  


2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.  


 
11.09.13 ØRH 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


 


Arkivkode:   Fak.sak: 137/09 


Sak nr.:  2008/13570  Møte: 16.06.2009 


 
 


 
Utvidelse av fullmakter til Tilsettingsrådet, Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Bakgrunn 


Universitetsstyret har i møte 19.2.2009 opprettet et tilsettingsråd ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet for åremålstillinger som stipendiater, postdoktor, samt 
eksterne finansierte midlertidige forskerstillinger. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har utstrakt behov for å benytte åremålstillinger 
som professor II, førsteamanuensis 20 % samt universitetslektor 20 % som 
midlertidig tilsetting for et bestemt antall år. 
 
Åremålsstillinger i 20 % er ofte bistillinger for personale som er ansatt i stillinger ved 
helseforetaket og skal ivaretar undervisning og forskning ved fakultetet. 
 
Det er også et antall stillinger av denne kategorien som er eksternt finansiert av 
oppdragsgivere / bidragsytere. Disse stillingene er gjerne koblet mot fast stilling hos 
oppdragsgiver. 
 
Vedtak om utlysning og ansettelse av personer i midlertidige 20 % stillinger foretas i 
dag av fakultetsstyret. Omfanget av disse stillingene er økende. Dette medfører at 
fakultetsstyret i stor grad til tross for oppnevning av Tilsettingsråd, fremdeles 
behandler et stort omfang av personalsaker.  
 
Vedtak om tilsetting uten utlysning fattes også i fakultetsstyret. 


Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til vedtak 


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet anmoder Universitetsstyret 
om å utvide fullmaktene til tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet til 
også å innebære at tilsettingsrådet kan: 


 Vedta utlysning og tilsetting av åremålsstillinger i 20 % som professor II, 
førsteamanuensis 20 % og universitetslektor 20 %  


 Tilsette personer uten utlysning i ovennevnte stillingskategorier dersom det er 
tilsetting på eksterne midler til en bestemt person 


 
 
  Nina Mevold 
 
08.06.2009 /GEJ  

























STRATEGIPLAN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  


2010–2014


Ny kunnskap  
for bedre helse







Virksomhetsidé
Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på 
høyt internasjonalt nivå. Kunnskapen skal komme samfunnet til gode gjennom utdanning, formidling og 
innovasjon.
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Verdigrunnlag
•	  Høy etisk standard skal gjenspeiles i alt vår arbeid
•	  Vår virksomhet skal kjennetegnes av:


 - integritet
 - nysgjerrighet
 - åpenhet
 - entusiasme


Strategiske mål
•	  Våre studieprogrammer skal være forskningsbaserte, inspirerende og tilpasset samfunnets behov.
•	  Vår forskning og forskerutdanning skal være nyskapende og av høy kvalitet, og vi skal aktivt rekruttere 


og videreutvikle fremragende forskere.
•	  Våre forskningsmiljøer skal formidle kunnskap og være synlige aktører i samfunnsdebatten.
•	  Internasjonalisering og globale perspektiver skal gjenspeiles i vår forskning og utdanning.
•	  Vi skal være en initiativrik og ettertraktet samarbeidspartner.
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Utdanning
•	  Våre studieprogrammer skal være forskningsbaserte, av høy kvalitet og utvikle akademisk dannelse.


 - Vi skal arbeide for å få etablert et Senter for fremragende undervisning
•	  Våre studieprogrammer skal være tilpasset samfunnets behov med hensyn til kapasitet og innhold.
•	  Vi skal ha studieprogrammer som legger til rette for livslang læring, utvikling av selvstendig kritisk 


tenkning, evne til beslutningstaking og samarbeid
•	  Internasjonalisering og utveksling skal være prioriterte virkemidler i studieprogrammene.
•	  Våre studieprogrammer skal være basert på dokumenterte pedagogiske prinsipper med 


studentaktiviserende læringsformer, og vi skal rekruttere dyktige undervisere.
•	  Våre utdanninger skal være anerkjente og kompetansegivende internasjonalt.
•	  Vi skal styrke eksisterende og premiere utviklingen av gode læringsmiljøer.
•	  Vi skal rekruttere dyktige og motiverte studenter, og kandidater fra våre utdanninger skal være 


etterspurte i arbeidsmarkedet.
•	  Vi vil være en foretrukket utdanningsinstitusjon innenfor våre fagområder.
•	  Våre utdanninger skal oppnå gode evalueringsresultater.
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Forskning
•	  Vår forskning og forskerutdanning skal preges av nysgjerrighet og nyskapning, holde høy etisk standard 


og være av høy internasjonal kvalitet.
•	   Vi skal premiere kvalitet i forskning og forskerutdanning.
•	  Viktige langsiktige satsingsområder er translasjonsforskning1 og utvikling av metodologiske 


kjernefasiliteter2.
•	  Vi skal styrke eksisterende og premiere dannelse av ledende forskningsgrupper og nettverk som 


fremmer internt og eksternt samarbeid, internasjonalisering og forskermobilitet.
 - Vi skal arbeide for at det i planperioden etableres et Senter for fremragende forskning ved fakultetet.


•	  Vi skal premiere innovasjon og utvikle allianser med næringsliv og andre som kan bidra til 
kommersialisering av fakultetets forskning.
 - Vi skal arbeide for at det i planperioden etableres et Senter for fremragende innovasjon ved fakultetet.


•	  Vi skal i planperioden utvikle effektive mekanismer for:
 - rekruttering og videreutvikling av fremragende forskere, veiledere og forskningsledere
 - å sikre bredde i vår forskning
 - å øke ekstern finansiering av vår forskning
 - systematisk evaluering av vår forskning og forskerutdanning


1 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 av kunnskap fra grunnforskning, befolkningsbaserte studier, utprøvninger og kliniske studier til å utvikle beste praksis 
for samfunnet.


2 Felles infrastruktur som skal være tilgjengelig for alle forskere ved fakultetet – som for eksempel: Utstyrsplattformer, registre, 
biobanker, dyreavdelingene og annet.
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Formidling
•	  Vi skal ha et aktivt samarbeid med media, og vår formidling skal vekke nysgjerrighet og gi inspirasjon og 


ny kunnskap.
•	  Våre studenter og ansatte skal være dagsaktuelle og synlige aktører i samfunnsdebatten.
•	  Vi skal være en premissleverandør for nasjonale forskningsstrategiske beslutninger og styrke vår 


internasjonale formidling.
•	   Vi skal premiere god formidling, styrke UiB og fakultetet som merkevare og fremme vårt miljø som 


ledende innen utdanning og forskning.


•	   Vi skal gjennom vår formidling fremme rekruttering av de beste studenter og medarbeidere.


Forholdet til 
samarbeidspartnere
•	  Vi skal styrke og videreutvikle samhandlingen med og være en foretrukket samarbeidspartner for


 - kommunene og primærhelsetjenesten
 - universitetssykehusene og de samarbeidende sykehusene i regionen
 - nasjonale læresteder og forskningsinstitusjoner
 - internasjonale utdannings- og forskningspartnere


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


Organisasjon
•	  Vi skal ha en organisasjonsstruktur som er best mulig tilpasset forsknings-, formidlings- og 


utdanningsvirksomheten.
•	  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.
•	  Vi skal videreutvikle forskningsgrupper som organiserende prinsipp for forskningen
•	  Vi skal videreutvikle programutvalg som styringsverktøy i undervisningen.
•	  Vi vil i planperioden evaluere vår organisasjonsstruktur og på denne bakgrunn vurdere tilpasninger av 


dagens organisasjonsplan.


Ledelse og personalpolitikk
•	  Våre ledere skal fremme en positiv, involverende organisasjonskultur og stimulere til et produktivt, 


inspirerende arbeidsmiljø.
•	  Vi vil prioritere lederutvikling på fakultets-, institutt- og forskningsgruppenivå og legge til rette for 


kompetanseutvikling for teknisk og administrativt personale.
•	  Vi skal styrke samhandlingen mellom universitetsnivået, fakultetsnivået og instituttene
•	  Vi skal rekruttere de beste kandidatene innen alle stillingsgrupper, arbeide for en bedre kjønnsbalanse 


og styrke den internasjonale mobiliteten.


Administrasjon
•	  Vi skal ha en effektiv administrasjon med et høyt servicenivå som legger til rette for den faglige 


virksomheten.
•	  Vår administrasjon skal ha gode rutiner og systemer og den skal handle i samsvar med regler for 


offentlig forvaltning.
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


Status Handlingsplan for utdanning –  
orientering til fakultetsstyret september 2013 


 
 
I fakultetsstyremøte 15.06.11 (sak 68/11) la fakultetsledelsen frem to-årige handlingsplaner 
som operasjonaliserte hvordan arbeid på tiltaksnivå ville prioriteres de aktuelle årene for å nå 
målene i fakultetets strategiplan for perioden. Hensikten med handlingsplanene var dels å 
strukturere arbeidet med å oppnå de strategiske målene, dels å fremme synlighet i 
organisasjonen for ledelsens arbeid og for lettere å kunne måle framdrift på arbeidet.   
Fakultetsstyret ba i vedtaket om å holdes orientert om framdrift på gjennomføringen av 
handlingsplanenes tiltak. 
 
I fakultetsstyret 12.09.12 ble det lagt frem en orientering om status pr september 2012.  
For Handlingsplan for utdanning 2011 – 2013 kommenteres her tiltak innen hvert av 
hovedpunktene i planen, status ved oppstart av høstsemesteret 2013: 
 
 
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 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk/læringsutbytte: Fakultetet har siden høsten 2009 jobbet 
målrettet med stimulering til læringsutbyttebeskrivelser på alle studieprogram. Etter 
orientering til styret om ferdigstillelse i forhold til kravene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
våren 2012 har oppfølgingsarbeid på feltet fortsatt. Å sikre at studentene blir undervist og 
vurdert i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene er et arbeid som pågår i programutvalgene. Å 
sikre samsvar mellom undervisnings- og vurderingsformer var et hovedtema for MOFs årlige 
programutvalgsseminar våren 2013. Vi opplever at arbeidet med utbyttebeskrivelser har ført 
med seg en styrket bevissthet om undervisning og pedagogikk.  
 
Senter for fremragende utdanning (SFU): Med forankring ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin – og ledet av Anders Bærheim - har det i siste periode vært et dedikert 
arbeid med planleggings- og søknadsarbeid i den tverrfaglige gruppen TVEPS (Senter for 
tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten). Gruppen består av 
representanter fra både farmasi, ernæring, odontologi, medisin og tannpleie ved MOF, og i 
tillegg er bl.a. Høgskolen i Bergen, Bergen kommune, Fjell kommune og Program for 
læringsforskning samarbeidspartnere. Fakultetet har støttet arbeidet frem mot søknaden for 
SFU-status, en søknad som ble sendt før sommeren. Prosjektet ble også tildelt fakultetets 
Studiekvalitetspris for 2013. 
 
 
2. Våre studieprogram skal være tilpasset samfunnets behov med hensyn til kapasitet 
og innhold 
Arbeid med ny studieplan for medisinstudiet: de to arbeidsgruppene som ble etablert våren 
2012 har i løpet av året arbeidet frem sine endelige anbefalinger om ny studieplan i form av 
rapporter levert rett før sommeren. Arbeidet fortsetter med etablering av ny styringsgruppe, 
prosjektgruppe, gruppe for 1. studieår og tettere kontakt med samarbeidspartnere. I 
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prosessen mot ny studieplan er det også oppnevnt en egen profesjonalitetskomite, som bl.a. 
gjennomfører et prosjekt med introduksjon av temaet pasientkommunikasjon (PASKON1) for 
1. års medisinstudenter inneværende studieår.  
Videre tilnærming til føringer i samhandlingsreformen har vært drøftet og kostnadsberegnet 
av fakultetsledelsen siste året, med tanke på tilpasninger i nye studieplan medisin e 
 
Ved farmasistudiet er det også studieplanendringer på gang, en nasjonal tilpasning av 
strukturen på studiet. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe for å ivareta dette arbeidet ved 
MOF høsten 2013. 
 
Det jobbes kontinuerlig med tiltak for profilering av og rekruttering til studietilbudene på 
fakultetet. Nettsidene våre er i stadig utvikling, og fakultetet er aktive på både Facebook og 
Twitter. Det er høsten 2013 også i gang et filmprosjekt for å profilering av MOF for 
potensielle studenter.   
 
Instituttene har fortsatt med systematisk registrering av undervisning og veiledning for 
vitenskapelig tilsatte, og undervisningsregnskapet gir hvert semester ledelsesinformasjon om 
ressurser: Resultater for studieåret 2012/2013 vil fremlegges for fakultetsstyret i 
oktober/november 2013. 
 
 
3. Vi skal ha studieprogram som legger til rette for livslang læring, utvikling av 
selvstendig kritisk tenkning, evne til beslutningstaking og samarbeid 
 
Legers etter- og videreutdanning: For at universitetene på sikt skal overta ansvar for 
planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av legers etter- og videreutdanning jobbes det 
i et eget programutvalg for Legers etter- og videreutdanning ved fakultetet. Utvalget jobber i 
første omgang med å kartlegge den undervisningsaktiviteten som pr i dag skjer i samarbeid 
med helseforetaket.  
 
Studieplan medisin: Det er tatt et tydeligere grep i studieplanprosessen for medisin når det 
gjelder dette punktet i handlingsplanen. Studiet vil bygges opp om tre søyler; en fagsøyle, en 
akademisk søyle og en profesjonalitetssøyle. Søylene vil være tett integrert, men 
målsettingen er å ha en klar faglig ledelse innenfor hver søyle for å sikre kontinuitet og 
langsgående læring.  
 
Alumni: Det satses ved UiB som institusjon på oppbygging og vedlikehold av 
alumnivirksomhet, og ved MOF jobbet vi i løpet av 2012 med å skape engasjement ved de 
ulike studieprogram. Feltet krever tid og ressurser, og foreløpig er det ikke opprettet grupper i 
alumniportalen for alle program. De som har utrettet mest er farmasi og medisinsk biologi. 
Det må jobbes videre på feltet i 2013/14. 
 
 
 
4. Internasjonalisering og utveksling skal være prioriterte virkemidler i 
studieprogrammene 
 
Ordningen som ble etablert høsten 2011 - med oppnevnt faglig internasjonal koordinator på 
fakultetet - fungerer godt. Kombinert med tydeligere krav til programutvalgene om å prioritere 
utveksling har det blitt noe økt aktivitet for å fremme utviklingen av nye avtaler. Et av 
programmene som har opparbeidet tydeligere internasjonal profil er master i medisinsk 
biologi. På bakgrunn av dette arbeidet ble Programutvalg for medisin biologi tildelt fakultetets 
internasjonaliseringspris våren 2013. 
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For å kunne iverksette oppstart av et engelskspråklig semester i medisinstudiet f.o.m. høsten 
2013 har det vært et intensivert arbeid ved de involverte instituttene/klinikkene og 
studieadministrasjonen for å tilrettelegge informasjon, undervisning og 
undervisningsmateriell på engelsk. Det har også blitt arrangert kurs i engelsk for fagansatte. 
 
For medisinstudiet har det i løpet av 2012/13 også vært forberedt et utplasseringsopplegg i 
Uganda for psykiatri, der det ønskes at en gruppe studenter skal få anledning til å tilbringe 
den 4 ukers praksisperioden. Rammene for samarbeidet må avklares før ordningen kan 
tilbys, men vi håper dette er på plass i løpet av høsten 2013. 
  
Faginformasjon på engelsk: I løpet av høsten 2012 kom vi i mål med oversettelse og 
publisering av studieinformasjon på engelsk. På fakultetets nettsider ligger nå både 
programbeskrivelser og emneinformasjon (herunder læringsutbyttebeskrivelser) tilgjengelig 
på engelsk. Dette letter samarbeidet med dagens samarbeidsinstitusjoner og gjør dialogen 
med potensielle studenter og partneruniversitet lettere. 
 
 
5. Våre studieprogram skal være basert på dokumenterte pedagogiske prinsipper med 
studentaktiviserende læringsformer, og vi skal rekruttere dyktige undervisere. 
 
Enhet for læring: etableringen av en egen pedagogisk enhet ved fakultetet er i 
oppbyggingsfasen, og det ble våren 2013 utlyst en fagstilling som pedagogisk ansatt. 
Komiteen for vurdering av søkere er i arbeid, og det forventes tilsetting i løpet av høsten 
2013. Planen videre er å få utlyst ytterligere en pedagogisk stilling for å kunne utvikle et team 
for pedagogisk oppfølging.  
 
Høsten 2012 tilbød fakultetet kurs i pedagogikk for undervisere som ikke omfattes av kravet 
om pedagogisk basiskompetanse (Innføringskurs i universitetspedagogikk i medisinske fag). 
Dette kurset ble godt mottatt, og det er planer om å følge opp slik kursing videre.  
 
I februar 2013 arrangerte MOF det årlige programutvalgsseminaret, der representanter fra 
alle programutvalg er til stede. Årets hovedtema var Kvalitet i utdanning, og det var også en 
egen bolk om kvalitetssikring av program og emner.  
 
Ny programsensor i medisin, som fakultetet knyttet til seg våren 2011, har et særskilt mandat 
i å bidra til kvalitetssikring av lærerstaben. Programsensor har tidligere i perioden sin bidratt 
på seminarer for emneansvarlige, og skal igjen bidra på en slik samling i november 2013. 
 
Det ble på oppdrag fra fakultetsledelsen, som ledd i arbeidet med ny studieplan i medisin, 
utarbeidet en egen rapport om studentaktiviserende lærings- og vurderingsformer våren 
2013 (arbeidsgruppe 3/Programutvalg for medisin). Rapporten gir innspill i det videre 
arbeidet med studieplanen, og representerer en kompetanseheving på feltet.  
 
 
6. Våre utdanninger skal være anerkjente og kompetansegivende internasjonalt. 
 
Tiltak her er beskrevet under punkt 1 og 2. 
 
7. Vi skal styrke eksisterende og premiere utviklingen av gode læringsmiljøer. 
 
Synliggjøring: De tre årlige utdanningsprisene som administreres ved fakultetet bidrar positivt 
som belønningsmidler på studiesiden; prisen for beste underviser (prisbeløp kr. 50 000), 
prisen for beste internasjonaliseringstiltak (prisbeløp kr. 100 000) og studiekvalitetsprisen 
ved MOF (prisbeløp kr. 100 000). Prisene ble våren 2013 delt ut på en egen fakultetsdag for 
dette formålet, med intensjon om å synliggjøre og hedre prisvinnere på en bedre måte.  
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E-læring: I budsjettet for 2013 var det, som tidligere år, satt av prosjektmidler for e-
læringstiltak i fagmiljøene. Etter søknadsrunde våren 2013 var det fire prosjekt som fikk 
støtte; Blandet læring i akuttmedisin «Very Basic» (Klinisk institutt 1), Radiologisk 
bildedatabase Rabilda, utviklingstrinn 2 (Klinisk institutt 1), Digitale simulatorer for 
tannbehandling – Moog Simodent Dental Trainer (Institutt for klinisk odontologi), og  
E-læringskurs i elektrokardiografi (EKG) ved Ferdighetssenteret (Klinisk institutt 2). 
Prosjektene følges opp i kommende periode, og fakultetet ser også på dette i relasjon til 
UiBs eget prosjekt DigUiB.  
 
Ferdighetssenter: Samarbeidet med helseforetaket er videreført denne perioden, med særlig 
vekt på avklaringer av de kontraktsmessige og økonomiske sidene ved prosjektet. 
Ombygging av lokalene for nytt ferdighetssenter i sentralblokken vil skje inneværende 
studieår, og parallelt med dette drøftes det ved instituttene og i Programutvalg for medisin 
hvilke ferdigheter som skal inngå i fagområdenes undervisningsopplegg på senteret. 
 
Farmasi: Integreringen av farmasi både faglig og organisatorisk har hatt et ledelsesfokus 
siden forankringen av studieprogrammet ved MOF, og den tverrfakultære programprofilen gir 
noen ekstra utfordringer. Integrert masterprogram i farmasi ble nylig valgt ut som det 
studieprogrammet ved UiB som NOKUT vil se spesielt på i forbindelse med 
institusjonsbesøk i september 2013, med fokus på kvalitetssikring av undervisningsopplegg.  


Tannhelse: Nytt odontologibygg ble ferdigstilt til studiestart høsten 2012, og til tross for 
oppstartsproblemer i et utstyrstungt bygg innebærer nybygget bedre rammevilkår for 
studiene innen odontologi.  
 
 
8. Vi skal rekruttere dyktige og motiverte studenter, og kandidater fra våre utdanninger 
skal være etterspurte i arbeidsmarkedet. 
 
Tiltak under dette punktet knytter seg dels til rekrutteringstiltak (jfr. punkt 2), dels til 
tilgjengelig informasjon om hvordan kandidatene våre fungerer på arbeidsmarkedet/kontakt 
med kandidater i ettertid. Alumnivirksomhet på noen av studieprogrammene våre gir nettopp 
slik kontakt, og vi vil øke satsingen på dette. Vi bruker også resultater som tilflyter oss fra 
ulike typer undersøkelser, blant annet fra Studentundersøkelsen 2013 i regi av UiB sentralt.  
 
Det er også gjort en undersøkelse blant ferdig utdannete kandidater i farmasi, og resultatene 
av denne undersøkelsen brukes i det løpende arbeidet med farmasistudiet og i arbeidet med 
fornyelse av studieplanen.  
 
9. Vi vil være en foretrukket utdanningsinstitusjon innenfor våre fagområder. 
 
Vi drøfter kontinuerlig hvordan vi kan arbeide for å bli den foretrukne utdanningsinstitusjon på 
våre studieprogram, målt ved økt antall primærsøkere. Resultatene fra søkertall til opptaket 
høsten 2013 var stabilt sett i forhold til året før. 
 
Høsten 2013 var vårt farmasistudium det norske farmasistudiet med høyest opptaksgrense. 
 
10. Våre utdanninger skal oppnå gode evalueringsresultater. 
 
Det har i løpet av året vært drøftet tiltak for å styrke programmenes kvalitet, blant annet sett i 
forhold til programsensorenes rolle. Fakultetet vil bruke UiB sin kvalitetsportal aktivt for å 
sikre at resultatene av studentevalueringer blir utnyttet best mulig for å heve kvaliteten både 
på emne- og programnivå. 
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Sak I  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 


Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 12.6.2013  
Sak 60/13 – Tilsetting senterleder (100%) ved Senter for internasjonal helse (SIH) 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS): 
I vedtakspunkt 2 legges det til at det gjelder SFF’en CISMAC ved SIH/IGS 
 
Protokollen ble godkjent. 
 


Sak 64/13 Uttalelse til innstilling – dekan ved Det medisinsk-odontologisk fakultet – 
unntatt offentlighet 


  Saksforelegg av 3.6.13, (ePhorte 11/7035) 
  


Vedtak: 
  Unntatt offentlighet 
 
Sak 65/13 Tilsetting – professor/førsteamanuensis (100%) i odontologi (kjeveortopedi) 


ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet 
  Saksforelegg av 12.6.13 (ePhorte 12/8927 ) 


 
Vedtak: 


  Unntatt offentlighet 
 
Sak 66/13 Tilsetting – førsteamanuensis/fagkoordinator (40%) i helsefag (helseledelse) 


ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet 
  Saksforelegg av 13.6.13 (ePhorte 12/11087) 
   


Vedtak: 
  Unntatt offentlighet 
 
Sak 67/13 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet   
  Saksforelegg av 13.6.13 (ePhorte 07/9091) 


 
Vedtak: 


  Unntatt offentlighet 
 


Sak III   Eventuelt 
Ingen saker ble meldt til eventuelt. 


 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.55 


 
 
 
17.06.2013/gjb 








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak:  74/13 


Sak nr.: 2013/10244 
 


 Møte:  18.09.13 
 


 
 


Status opptak studieåret 2013/2014 
 


 
Opptak til studieprogram ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foretas i to hoved-
kategorier; gjennom Samordna opptak (SO) og gjennom lokalt opptak til mastergradsstudier. 
 
Nøkkeltall 
For opptaket av søkere gjennom SO er det følgende nøkkeltall for 2013 (tall fra 2012 i parentes): 
 
Tabell 1: Samordna opptak 2013 (status pr 03.09.13) 
 
    Bachelorstudier:  Profesjon/integrert master: 
 Human 


ernæring 
Tannpleie Odontologi Medisin Farmasi 


Studieplasser SO 34(34) 32(32) 48(48) 160(160) 24(24) 
      
Primærsøkere  68 (77)  83 (92) 169 (153) 668 (648) 59 (56) 
Hovedopptak, tilbud  52 (63) 70 (70)  83 (80) 215 (235) 50 (50) 
Supplering (etter 31.07)   18 (0) 25 (5)   5 (7) 0 (0)   0 (0) 
Ja-svar   35 (41)  36 (35)  58 (55) 182 (175) 33 (25) 
Utsatt studiestart  - (-)  - (-)  - (-)    5 (13)  - (1) 
Endelig antall 
studenter på kull 
2013 pr. 03.09.13 


33 (39)  32 (31) 51 (49) 173 (165) 26 (24) 


Hovedopptaket – 
poenggrense ordinær 
kvote 


62,6 (61,3) 46,5 (45,3) 63,9 (63,2) 66,3 (65,7) 
 
 


53,3 (52,3) 


Hovedopptaket – 
poenggrense 
førstegangsvitnemål 
 


52,1 (51,8) 41,2 (40,8) 54,0 (53,5) 57,2 (56,9) 48,7 (49,8) 


 
 
Samordna opptak 2013 
Søknadstallene er relativt stabile i forhold til tidligere år. MOF er fornøyd med årets opptak 
og har ved etterfylling fylt opp studieplassene på profesjonsstudiene.  
 
I 2012 hadde vi et opptak der de fleste av de som takket ja til studieplass møtte til opprop, 
slik at behovet for etterfylling ikke var til stede. Dette året var ikke situasjonen slik for alle 
program, og vi måtte foreta etterfylling av studenter en god stund etter studiestart. Dette 
gjaldt hovedsakelig for bachelor i tannpleie og bachelor i human ernæring, med noen få 
plasser for odontologi i tillegg. Det er uheldig at studenter får en forsinket studiestart på 







denne måten, men i henhold til føringer fra UiB sentralt ble det ikke gitt anledning til å 
supplere før etter semesterstart selv om situasjonen for tannpleie og ernæring var tydelig.  
 
Det kan videre nevnes at 17 studenter på profesjonsstudiet medisin har søkt opprykk ett 
studieår på grunnlag av tidligere utdanning (bl.a. ernæring og odontologi), men det er ikke 
ledige plasser på kull 12 til å kunne innvilge dette. Flesteparten av disse 17 vil kun følge 
deler av undervisningen første studieår. 2 studenter som fikk opptak til medisin fikk opprykk 
til høyere kull (kull 11). 
 
For alle studiene har poenggrensene gått litt opp, både i ordinær kvote og for søkere med 
førstegangsvitnemål. 
 
 
Opptak til masterstudiene ved MOF 
For det interne opptaket til mastergradstudiene ved MOF presenteres følgende nøkkeltall 
(med 2012-tall i parentes): 
 
Tabell 2 – Opptak til masterstudier 2013 (status pr. 03.09.13) 
 
 Master i 


klinisk 
ernæring 


Master i 
human 
ernæring 


Master i 
helsefag 


Master’s 
programm
e in 
Internatio
nal health 


Master’s 
program- 
me in Oral 
science 


Master i 
human-biologi 
– medisinsk 
cellebiologi 


Master i 
human-
biologi – 
human 
fysiologi 


Master i 
human-
biologi – 
Biomedical 
Image 
Sciences 


Master i 
farmasi for 
reseptarer 
1 


Søkere 
totalt 


51 
(57)  
 


67 
(73)  


 


73 
(293)  
 


892 
(262)  


175 
(38)  


3232 (146)  
 


52 
(57)  


46 (37)  0 (14) 


Tilbud 10 
(17)  
 


15 
(28)   


45 
(74)   


16 (15)  4 (6)   27 (28)  9 (12)   5 (6)   0 (4)  


Ja-svar 7 (13)  8 (17)  
 


29 
(57)   


10 (14)   2 (6)  16 (17)  6 (6)   3 (2)   0 (1)  


Suppler
-ing 


(-)  (-) 0 (0)  1 (3)  0 (0)  0 (0)  0 (0)  0 (0)    


Utsatt 
studie- 
start 


0 (0)   
 


 0 (0)  
  


0 (2)   0 (1)   0 (0)  0 (0)  1 (0)   1 (0)   


Endelig 
antall 
studenter 


7 (12)   
 


8 (16)   
 


24/48 
3(28)   


10 (14)   2 (6)   12(17)  5 (6)  2 (2)   0 (1)  


 
På master i klinisk- og human ernæring ser vi en betydelig nedgang i både antall tilbud og 
endelig antall studenter fra i fjor. Årsaken til dette er i hovedsak innskjerping av opptakskrav, 
et resultat av fagmiljøenes ønsker og erfaringer. For master i medisinsk biologi var det en 
økning i antall søkere til studieretningen medisinsk cellebiologi, dette skyldes hovedsakelig 
kvoteplassene på programmet som det var 156 søkere til. Det endelige antallet studenter 
som begynte på Master i medisinsk biologi er stabilt.  
 
For helsefagene må det bemerkes at manuell terapistudenter fikk opptak i 2012 med 
oppstart 2013, dette forklarer at antallet nye studenter er høyere enn tilbud. Søkertallet fra 


1 Master i farmasi for reseptarer er under avvikling og gjennomførte ikke opptak i 2013. 
2 Inkluderer 156 kvotesøkere, hvorav kun 8 var fra avtaleuniversitet.   
3 Totalsum 48 inkluderer 24 manuellterapistudenter som fikk opptak høsten 2012, men begynte på studiet våren 2013.  


                                                 







2012 omfatter både manuellterapi og genetisk veiledning. Dette er en del av årsaken til det 
store avviket i søkertall.  
 
Master’s programme in International Health har hatt en stor økning i antall søkere, men 
endelig antall studenter og plasser er stabilt.  
 
Masterprogram i farmasi for reseptarer har ikke gjennomført opptak i 2013. Programmet er 
under avvikling pga lave søkertall.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar statusrapport for opptak studieåret 2013/2014 til orientering. 


 
 
 
 


 
10.09.2013-krwa/gurak 








Professor/førsteamanuensis (100 %) i biokjemi og molekylærbiologi ved 
Institutt for biomedisin (to stillingar) 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin, er det ledig to faste stillingar som 
professor (100 %) i biokjemi og molekylærbiologi. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med 
professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. Arbeidsstad er Bygg for 
Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91 i Bergen.  
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida.  
 
Stillinga skal vere knytt til ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet. 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Rolf K. 
Reed, tlf. 55 58 63 89, e-post rolf.reed@biomed.uib.no  
 
Kvalifikasjonar 
- Søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse 
- Den som vert tilsett skal undervise i biokjemi og molekylærbiologi 
- Det vil bli lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging 


nasjonalt og internasjonalt 
- Det vil bli lagt vekt på evne til å få fram eigne forskingsmidlar 
- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om 


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 
 


Den som skal tilsetjast skal arbeide med biokjemi og molekylærbiologi i ei at dei 
etablerte forskingsgruppene ved instituttet og må kunne dokumentere eiga forsking på 
strukturbiologi og funksjonelle studiar av protein med vekt på molekylære interaksjonar. 


Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid.  


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 
 
Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 70-75 (kode 1013) i lønsregulativet til staten. 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i 
lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i 
stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte 
søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  
  
Retningsliner  
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 
lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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



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

mailto:rolf.reed@biomed.uib.no





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


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


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


Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 
Legg ved: 
 
●  CV 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste 
●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
●  ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 


professor og maks 10 for førsteamanuensis) 
 
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 
vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.  


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er 
lagt inn innan fristen. 
 
Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater". 
 
Søknadsfrist: 
 
 


 







Stillingsomtale  
 
Professor/ førsteamanuensis (100 %) i biokjemi og molekylærbiologi ved 
Institutt for biomedisin (to stillingar) 


Institutt for biomedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. Til 
instituttet høyrer for tida 38 faste vitskapleg tilsette og 53 faste tekniske og administrativt 
tilsette. Instituttet har omlag 25 postdoktorar, 60 stipendiatar/doktorgradsstudentar og 25 
mastergradsstudentar. Dei tilsette er organisert i 11 forskingsgrupper, to teknologiplattformar 
(MIC og PROBE), teknisk fellesavdeling, undervisningsavdeling og administrasjon.  
 
Institutt for biomedisin gir undervisning i medisinske basalfag til medisin, odontologi, 
ernæring og farmasistudentar og driv i tillegg masterprogram i humanbiologiske fag med tre 
ulike studieretningar. 
 
Forsking og undervisning ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar innan 
fysiologi, biokjemi og molekylærbiologi samt anatomi og cellebiologi. Forskinga ved 
instituttet er organisert innan 11 forskingsgrupper. Forskingsaktiviteten er i stor grad 
prosjektstyrt og er innretta mot det humanmedisinske fagfeltet.  
 
Den som vert tilsett skal inngå i ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet. Den 
som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant fagfalt eller tilsvarande kompetanse.  
 
Den som blir tilsett skal delta i undervisninga i biokjemi og molekylærbiologi, og rettleie 
mastergradstudentar og doktorgradskandidatar. Den som blir tilsett vil òg bli pålagt å delta i 
instituttet si generelle undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles.  
 
Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vil det verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing.  
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.  
 
Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk.  
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn:  


 
• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  
• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  
• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  



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

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

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

http://www.uib.no/rg/mic

http://www.uib.no/rg/probe





• mottekne studentprisar  
• eigne pedagogiske publikasjonar  
• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som 
alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


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


 







Full-time permanent position as Professor/ Associate Professor in 
Biochemistry and Molecular Biology at the Department of 
Biomedicine (two positions)  
 
Two full-time permanent positions as professor are vacant at the University of Bergen, 
Department of Biomedicine. If no qualified applicant applies for the professor positions, they 
will be open for an appointment to the position of associate professor. The place of work is 
Jonas Lies vei 91, Bergen, Norway. 
 
See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment. 
 
Additional information on the position is obtainable from Head of Department, Professor Rolf 
K. Reed, phone: +47-55 58 63 89, +47-950 70 434, e-mail: rolf.reed@biomed.uib.no  
 
Qualifications  
- The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications 
- The successful candidate will be teaching biochemistry and molecular biology. The 


teaching language will normally be Norwegian.  
- Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a research environment through 


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


generate funding for research 
- Basic teaching experience is required for the position. The successful candidate will be 


offered appropriate training if this requirement has not been met before the appointment 
 
The successful candidate shall work with biochemistry and molecular biology in one of the 
established research groups at the department and must document independent research on 
structural biology and functional studies of proteins with special focus on molecular 
interactions. 


Experience with the management of research projects, coordination of research activities, as 
well as strategic research work will be emphasized. Further, proven willingness and ability to 
cooperate will be of great importance in the evaluation process.  


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment. Norwegian courses will be offered. 
 
Salary  
Professor salary will be paid in accordance with level 70-75 (code 1013) on the government 
salary scale, at present NOK 601 600 – 662 400 gross p.a. for a full time position. For an 
associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the government 
salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 490 600 - 518 500 gross 
p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension contribution 
of 2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of particularly 
highly qualified applicants a higher salary may be considered. 


Guidelines  



mailto:rolf.reed@biomed.uib.no





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


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


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


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


Information about the applicant may be made public even though the applicant has requested 
not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if his/her request is not 
respected. 


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


Application 
How to apply for the positions: 
 
Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” on this 
website:  
 
● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities 
● scanned copies of your certificates 
● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 
● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published 
● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 
information on where they have been published 
● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 15 for a professor, max 10 for an associate 
professor) 
 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 
place special emphasis, is attached in its entirety. 
 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 







Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make 
sure all relevant documentation is present. 
 
Reference is made to "Rules of procedure for appointments to chairs at the University of 
Bergen." 
 
Closing date for applications: 
 
 
 
 







DESCRIPTION OF POSITION 
Full-time permanent position as Professor/Associate Professor in 
Biochemistry and Molecular Biology at the Department of 
Biomedicine (two positions) 
 
The Department of Biomedicine is one of five departments at The Faculty of Medicine and 
Dentistry. There are currently 38 permanent faculty positions and 53 permanent technical and 
administrative staff members. Furthermore, there are currently around 25 postdoctoral 
fellows, 60 graduate students at PhD level and 25 students at Master level. The department is 
organized in 11 research groups, two technology platforms (Molecular Imaging and 
Proteomics), one unit for teaching support and one for technical support as well as an 
administrative unit.  
 
The department teaches biomedical subjects to students of medicine, dentistry, nutrition, 
pharmacy and also has three Master programs in human cell biology, human physiology and 
biomedical imaging.  
 
The research and education at the department cover a broad spectrum of disciplines in 
physiology, biochemistry and molecular biology as well as anatomy and cell biology. The 
research at the department is organized in 11 research groups. The majority of the research 
activity is funded by external grants and is directed towards the human medical research 
themes. 
 
The successful candidate shall be part of one of the existing research groups and must hold a 
relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications.  
 
The person to be hired shall teach biochemistry and molecular biology and supervise Master- 
and PhD-students at the department and participate in the general teaching at the bachelor-
level for the medical, dental, nutrition and pharmacy students as well as participate in other 
tasks at the department. 
 
The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment.  
 
Applicants should have substantial leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities, grant applications and in strategic research planning. 
Documented abilities and willingness to participate in collaborative work will be emphasised.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 



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

http://www.uib.no/mofa/en

http://www.uib.no/mofa/en

http://www.uib.no/biomedisin/en/research/research-groups

http://www.uib.no/rg/mic

http://www.uib.no/rg/probe





The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 
qualifications by submitting:  
 


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


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


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and a self-
appointed independent assessment of the body including the interview and any testing 
of teaching competence. 


 





		a utlysningstekst  norsk

		Professor/førsteamanuensis (100 %) i biokjemi og molekylærbiologi ved Institutt for biomedisin (to stillingar)



		b stillingsomtale norsk

		Professor/ førsteamanuensis (100 %) i biokjemi og molekylærbiologi ved Institutt for biomedisin (to stillingar)



		c utlysningstekst engelsk

		d stillingsomtale engelsk
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Regler for fakultetsorganene 


Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09  


§1. Fakultetets organer  


Fakultetet skal ha:  


- fakultetsstyre  


- dekan  


- prodekan  


- fakultetsdirektør  


Dessuten kan fakultet ha:  


- tilsettingsutvalg  


- andre faste utvalg  


- inntil to visedekaner, utpekt av dekanen  


§ 2A. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning - normalordning, valgt dekan er 


styreleder  


Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og 


sammensetning, innenfor disse rammene:  


a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:  


- Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)  


- Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)  


- Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)  


- Studenter (gruppe D).  
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Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 11 


medlemmer.  


b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Fakultetsstyret 


bestemmer om prodekanen, skal være medlem av fakultetsstyret, jf. valgreglementets § 29.  


c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes 


av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv.  


Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer 


for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer.  


For øvrig gjelder valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.  


Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og 


sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha et 


arbeidsutvalg eller lignende.  


§ 2B. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning - prøveordning, ansatt dekan er 


styreleder 


Fakultetsstyret skal ha 9 eller 11 medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og 


sammensetning, innenfor disse rammene:  


a) Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:  


- Fast tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe A)  


- Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskningsstilling (gruppe B)  


- Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (gruppe C)  


- Studenter (gruppe D).  


Studentene skal ha to medlemmer dersom styret har 9 medlemmer og tre dersom styret har 11 


medlemmer.  


b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.  
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c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse oppnevnes 


av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv.  


Det skal velges eller oppnevnes like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer 


for hver gruppe, med tillegg av to. Det er ikke personlige varamedlemmer.  


For øvrig gjelder valgreglementets § 17 om kjønnsmessig balanse.  


Universitetsstyret kan etter søknad bestemme at et fakultetsstyre skal ha en størrelse og 


sammensetning som avviker fra disse reglene, og det kan fastsettes at fakultetet skal ha et 


arbeidsutvalg eller lignende.  


§ 3. Fakultetsstyrets kompetanse  


Fakultetsstyret er fakultetets øverste myndighet. Det skal behandle og avgjøre slike saker som 


det får delegert fra universitetsstyret, og det kan be om å få seg forelagt enhver sak. 


Fakultetsstyret delegerer myndighet til dekanen, til instituttene eller til andre organer ved 


fakultetet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller vedtak fra Universitetsstyret.  


Fakultetsstyret skal fastsette fakultetets strategier for utdanning, forskning, forskerutdanning 


og formidling og legge planer for fakultetets utvikling i samsvar med de målene som er gitt av 


Universitetsstyret.  


Fakultetsstyret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at fakultetets økonomiske 


ressurser disponeres i overensstemmelse med bestemmelser gitt av Universitetsstyret.  


Fakultetsstyret skal gi melding til Universitetsstyret om fakultetets virksomhet, på den måten 


Universitetsstyret bestemmer. Hvert år skal det gis rapport om fakultetets økonomiske status, 


med redegjørelse for resultatene ved fakultetet og legges frem forslag til budsjett for 


kommende år.  


Fakultetsstyret skal selv behandle og avgjøre alle saker av prinsipiell eller vesentlig 


betydning.  


Ved institutt med ansatte instituttledere, ansettes disse av fakultetsstyret.  
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§ 4. Tilsetting av dekan - prøveordning 


I tilfeller der Universitetsstyret gir anledning til at et fakultet skal kunne ha prøveordning med 


tilsatt dekan, er det viktig at tilsettingsprosessen sikrer at dekan har faglig legitimitet og den 


kompetansen som kreves for stillingen.  


Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling foretas av et innstillingsutvalg med 


leder og fire medlemmer. Medlemmene skal fortrinnvis ha tilknytning til fakultetet. To av 


medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem 


studentene.  


Universitetsstyret ansetter dekanen etter at fakultetsstyret har hatt anledning til å uttale seg. 


Dekanen ansettes på åremål med åremålsperiode lik med prøveperioden, fire år.  


§ 5A. Dekanens generelle myndighetsområde - normalordning, valgt dekan, delt ledelse 


Dekanen er fakultetets øverste leder og representerer fakultetet utad og har overordnet ansvar 


for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.  


Dekanen er daglig leder for fakultetets faglige virksomhet i samsvar med rammer og pålegg 


som fakultetsstyret fastsetter.  


Dekanen er nærmeste overordnede for instituttlederne. Dekanen rapporterer til rektor.  


Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme 


sammen i møte.  


Dekanen har rett til å delta i alle møter i alle fakultetets og underordnede enheters styrer, råd 


og utvalg.  


Dekanen er ansvarlig for iverksetting av de faglige vedtakene som treffes i fakultetsstyret, og 


skal på fakultetsstyrets vegne påse at den samlete økonomiforvaltningen skjer i samsvar med 


bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger  
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§ 5B. Dekanens generelle myndighetsområde - prøveordning, ansatt dekan, enhetlig 


ledelse 


Dekanen er fakultetets øverste leder og representerer fakultetet utad og har overordnet ansvar 


for kontakt med eksterne samarbeidspartnere.  


Dekan er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet i samsvar med 


rammer og pålegg som fakultetsstyret fastsetter.  


Dekanen avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme 


sammen i møte.  


Dekanen har rett til å delta i alle møter i alle fakultetets og underordnede institutters styrer, 


råd og utvalg.  


Dekanen er ansvarlig for iverksetting av faglige og administrative vedtak som treffes i 


fakultetsstyret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er 


truffet av fakultetsstyret.  


Dekanen skal påse at den samlete økonomiforvaltningen skjer i samsvar med bestemmelser 


om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.  


Dekanen er nærmeste overordnede til instituttlederne og fakultetsdirektøren. Dekanen 


rapporterer til rektor.  


§ 6A. Prodekan og visedekan - normalordning valgt dekan 


Prodekanen, jf. valgreglementets § 29, er stedfortreder for dekanen i og utenfor 


fakultetsstyrets møter.  


Har dekanen forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 


prodekanen, jf. foregående ledd. Fratrer dekanen før dette tidspunktet, velges ny dekan.  


Fakultetsstyret avgjør om det skal utpekes visedekaner, jf. § 1. Visedekanen(e) utpekes av 


dekanen.  
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§ 6B. Prodekan og visedekan - prøveordning, ansatt dekan 


Prodekan utpekes av dekan, etter godkjenning i fakultetsstyret. Prodekan er stedfortreder for 


dekan i og utenfor fakultetsstyrets møter.  


Har dekanen forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar 


prodekanen, jf. foregående ledd. Fratrer dekanen før dette tidspunkt, ansettes ny dekan.  


Fakultetsstyret selv avgjør om det skal utpekes visedekaner, jf. § 1. Visedekanen(e) utpekes 


av dekanen.  


§ 7A. Fakultetsdirektøren - normalordning valgt dekan med delt ledelse, jf § 5A. 


Fakultetsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon.  


Fakultetsdirektøren sørger for at vedtak fattet av fakultetsstyret eller dekanen blir satt i verk 


og er ansvarlig for disponering av ressurser og budsjett i samsvar med vedtak som er gjort av 


fakultetets styringsorganer.  


Fakultetdirektørens kompetanse fastsettes i instruks og/eller særskilt delegeringsvedtak, 


fastsatt av fakultetsstyret eller av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret.  


Fakultetsdirektøren er sekretær for fakultetsstyret med tale- og forslagsrett, men uten 


stemmerett.  


§ 7B. Fakultetsdirektøren - prøveordning, jf § 2B og § 5B 


Dekanen kan delegere avgjørelsesmyndighet til fakultetsdirektør innenfor sitt eget 


myndighetsområde.  


Dekanen legger fram saker for fakultetsstyret. Fakultetsdirektøren eller en annen er sekretær 


for fakultetsstyret.  


§ 8. Tilsettingsutvalg 


Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for instituttledere, faste vitenskapelige stillinger som 


førsteamanuenser og professorstillinger ved grunnenheter ved fakultetet.  
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Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysing og oppnevne sakkyndig 


bedømmelseskomité i tilsettingssaker der fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet.  


Innstilling til instituttlederstillinger ved grunnenheter underlagt fakultetet foretas av et 


innstillingsutvalg med prodekanus som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Ett av 


medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av det aktuelle instituttrådet. 


Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene.  


Instituttleder ved grunnenheter underlagt dekanene, foretar innstilling i tilsettingssaker for 


førstestillinger og professorstillinger som fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet i.  


Fakultetsstyret selv avgjør om det skal opprettes et tilsettingsutvalg, og hvilke saker utvalget 


skal forberede og eventuelt avgjøre. Utvalget skal ha minst ett studentmedlem. For 


behandlingen i utvalget gjelder universitets- og høyskolelovens kap. 6, tjenestemannsloven og 


de tilhørende forskrifter, samt de reglementene som er fastsatt av Universitetsstyret.  


§ 9. Fakultetsstyrets arbeidsform; møter mv 


Fakultetsstyret skal behandle saker i møter, 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.  


Styrets leder sørger for at det avholdes møter for å behandle saker mv ut fra fakultetsstyrets 


myndighetsområde etter § 3. Møter avholdes så ofte som nødvendig for å ivareta 


fakultetsstyrets oppgaver på forsvarlig måte. Et medlem av styret kan kreve at styret 


sammenkalles. Innkalling til møter skal skje med rimelig varsel.  


Medlemmer av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall. 


Styremedlemmene har plikt til å delta i forhandlingene og å avgi stemme. Det kan ikke 


stemmes blankt annet enn ved valg.  


Fakultetsstyremøtene ledes av dekanen. Ved dekanens fravær ledes styret av prodekan. Ved 


begges fravær, velger styret selv møteleder.  
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Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid. Fakultetsstyremøtene holdes for 


åpne dører, fakultetsstyret selv kan vedta at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. 


Behandling av sak om lukking skjer for lukkede dører.  


Det skal føres møtebok for fakultetsstyret.  


§ 10. Vedtaksførhet og flertallskrav  


Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir 


stemme.  


Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet er fastsatt i lov. 


Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved 


stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.  


Avstemning i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg 


og ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette.  








HANDLINGSPLAN FOR FORMIDLING


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
aug 2011-aug 2013







Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Handlingsplan for formidling ved MOF, statusrapport 


 


Handlingsplanen vart behandla av Fakultetsstyret 15.07.11 og gjeld frå 01.08.11 – 01.08.13. 


Mål: Vi skal ha eit aktivt samarbeid med media, og vår formidling skal vekke 


nysgjerrigheit, gje inspirasjon og gje ny kunnskap. 


Status: I november 2011 fekk MOF ein eigen kommunikasjonsrådgjevar, med over ti års 


erfaring som nyhetsjournalist og dokumentarist i NRK. Ein del av jobben har vore å finne 


nyhetssaker, skreddarsy best mogleg mediestrategi for kvar enkelt sak, og aktivt selje sakene 


ut. Resultatet er at MOF sine forskarar og deira arbeid i større grad enn før har vore 


representert i riks-, regional-, og lokalmedia (til dømes NRK, TV2, Dagbladet, BT), samt 


fagblad (til dømes Dagens Medisin og HTM - Helse, Medisin og Teknikk). 


Resultatet er nok mest tydeleg der det har blitt oppretta samarbeidsprosjekt mellom 


kommunikasjonsrådgjevar og forskargrupper. For å ta eitt døme: ved opninga av SSF-senteret 


CCBIO (Lars Akslen) i 2013 fekk vi mellom anna store oppslag i svenske Aftonbladet, TV2, 


NRK, VG, BT, BA, Kystradioen og På Høyden (samt fleire mindre oppslag).   


Gode omdømmesaker er viktige å få ut, og framleis ligg her eit stort og uutnytta potensiale, 


ikkje minst internasjonalt.  


Mål: Våre studentar og tilsette skal vere dagsaktuelle og synlege aktørar i 


samfunnsdebatten. 


Det har vore halde mediatreningskurs for tilsette ved CCBIO, masterstudentar i ernæring,  


doktorgradsstudentar (MEDMET1, grunnkurs i medisinsk og helsefagleg forsking, samarbeid 


med professor Guri Rørtvedt), YLF-kullet, forskarlinestudentar og tilsette på tidlegare Gades 


institutt. Tilbakemeldingane har så langt vore gode. 







Ein del av jobben til kommunikasjonsrådgjevaren er å gje råd til enkeltforskarar som er har 


spørsmål eller er usikre når det gjeld mediahandtering. Stadig fleire oppdagar dette tilbodet, 


og nyttar seg av det. 


Forskar ved SIH, Marte Jürgensen, vann i fjor den lokale finalen i Forsker Grand Prix og 


gjekk vidare til den nasjonale finalen. I ettertid har Jürgensen vore eit ettertrakta 


intervjuobjekt i media, og som foredragshaldar. Å støtte og rådgje slike ambassadører for 


fakultetet er viktig, og eit arbeid som bør få enda meir fokus i tida framover.  


Kor synlege tilsette ved MOF er i samfunnsdebatten er vanskeleg å måle nøyaktig. Dette 


kunne vore overvaka betre ved hjelp av til dømes Retriever, men tidspress gjer at dette enn så 


lenge ikkje har blitt prioritert. Kronikkar og saker blir delvis fanga opp i Atekst, men dette 


området bør styrkast for å lettare kunne måle kor synlege vi faktisk er.  


Mål: Vi skal vere ein premissleverandør for nasjonale forskingsstrategiske avgjerder, og 


styrke vår internasjonale formidling. 


Status: Ved å generelt vere meir synlege i media markerer MOF at det skjer mykje god 


forsking på fakultetet. Samstundes har dekan og direktør ved fleire høve hatt møter med 


viktige avgjerdstakarar, mellom anna Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  


Saker som er skrivne til MOF sine nettsider har tidvis vore henta av Aktuelt-redaksjonen og 


omsett til engelsk, for å nå eit internasjonalt publikum.  


Når det gjeld internasjonal formidling ligg der eit stort potensiale som endå ikkje er nytta. Å 


ta i bruk verkty for utsending av internasjonale pressemeldingar vil vere ei satsing framover. 


Det er ein tidkrevjande prosess, men på sikt bør målet vere å få ut to saker internasjonalt per 


semester.  


Eit godt omdømme er særs viktig, og ved å få fram det gode arbeidet som blir gjort ved MOF, 


så synleggjer vi også behovet for finansiering.  


Mål: Vi skal premiere god formidling, styrke UiB og fakultetet som merkevare, og 


fremje vårt miljø som leiande innan utdanning og forsking.  


Status: MOF har prisen for framifrå forskingsformidling. Andre måtar å premiere god 


formidling på har vore diskutert, og bør drøftast vidare.  


Merkevarebygging er meir enn gode omdømmesaker i media.  







 


Sosiale medium er komne for å bli. MOF har lenge hatt ein Twitter-profil, men no kan 


interesserte også følgje oss på Facebook, via Helsebloggen, Youtube og på Instagram. Snart 


vil vi også vere på LinkedIn og Vimeo.  


 


MOF har per dags dato nesten 800 følgjarar på Facebook, noko som er svært bra med tanke 


på kor kort tid vi har hatt side der.  


 


Mediasaker og annan informasjon blir lagt ut, og responsen har så langt vore god. Målet må 


vere å bli det fremste medisinske fakultetet på sosiale medium. Ved å gjere ein innsats på 


sosiale medium signaliserer vi at MOF er eit moderne fakultet, det blir også lettare for 


potensielle studentar og andre å få informasjon og få svar på spørsmål dei måtte ha. I dag 


forventar ungdom å finne informasjon om ein organisasjon via sosiale medium, og det er 


viktig at vi er tilgjengelege på platformar med stor takhøgde og lav terskel for å ta kontakt. 


Dette arbeidet bør styrkast framover.   


 


Nettsidene til MOF er vårt ansikt mot omverda. Kommunikasjonsrådgjevaren har hatt web-


kurs der det har blitt meldt inn behov for det. I arbeidet med den nye internett-løysinga ved 


UiB, vil de bli gjennomført web-kurs ved kvart institutt. 


 


Samarbeidet med kommunikasjonsavdelinga ved UiB har vore godt, det gjeld også for 


kommunikasjonsavdelinga ved Helse Bergen. MOF har også samarbeida med Bergen 


Medisinske Forskingsstifting og Stiftinga Kristian Gerhard Jebsen om enkeltsaker i media.  


Mål: Vi skal gjennom vår formidling fremje rekruttering av dei beste studentane og 


medarbeidarane. 


Status: MOF sine kvalitetar skal og må synleggjerast, og omdømmesaker i media og sosiale  


medium er gode verkemiddel. Men MOF vil også satse på multimedia, visuelle inntrykk er 


alltid sterkast.  


Film er eit satsingsområde. I fjor reiste MOF sin kommunikasjonsrådgjevar med ei gruppe frå 


CIH til Tanzania, for å dokumentere det internasjonale arbeidet MOF har der. Resultatet vart 


ein informasjonsfilm, som også brukast i rekrutteringsarbeidet. Det har i tillegg blitt laga ein 







informasjonsfilm om aldersmedisin, i samband med opninga av nytt aldersmedisinsk senter 


(Bettina Husebø). Denne filmen resulterte også i ei sak i NRK Dagsrevyen. 


Det blir før jul ferdigstilt ein reklamefilm og ein presentasjonsfilm for MOF, og IKO har 


nyleg fått to filmar til bruk på sine nettsider og på jobbannonser på Finn.no. 


Filmane skal generelt brukast på nettsider, Youtube, Vimeo, Facebook og på Helsebloggen, 


og målet er rekruttering og profilering.   


Det er viktig å vere i forkant når det gjeld bruk av lyd og levande bilder i dette arbeidet, slik at 


MOF på best mogleg måte kan få vise dei beste studentane og tilsette at fakultetet er ein 


atteraktiv stad å studere og arbeide.  


 


OPPSUMMERING:  


Kommunikasjonsarbeidet ved MOF går godt, men potensialet er heilt klart større. Kapasiteten 


er i dag begrensa. Samstundes viser leiinga at dette feltet er viktig, ved å opprette stillinga 


som kommunikasjonsrådgjevar, samt ei halv stilling i 2013 som også er sett av til 


kommunikasjonsarbeid. 


Handlingsplanen for formidling er eit godt utgangspunkt for kommunikasjonsarbeidet ved 


MOF, men treng også ei fornying som også inkluderer samspelet med studentane, sosiale 


medium, employer branding-prosjekt, kursing, samarbeidet med rekrutteringsavdelinga, 


behovet for støtte til kommunikasjonsplaner i søknader om finansiering, nye senter etc.  


Vi går mot ei framtid der kommunikasjons- og profileringsarbeid blir endå viktigare når det 


skal kjempast om ekstern finanisering og dei beste hovuda, så her har vi mykje godt og 


spennande å bygge vidare på. 
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  Styresak:     77/13 


Sak nr.: 2008/15109  Møte: 18.09.2013 


 


 
Oppnevning av programsensor for masterprogram i Internasjonal helse og Oral 


Sciences 


 
Ved utgangen av 2012 utgikk perioden for tidligere programsensor for internasjonal 
helse/oral sciences, Jon Øyvind Odland. Programutvalg for internasjonal helse har kommet 
med anbefaling om oppnevning av ny programsensor for kommende periode; 01.09.2013 – 
31.08.2017. 


Programutvalget drøftet saken på møte 6. mai sak 9/13 og 26. august sak 17/13, og det 
ønskes at Maria Emmelin (Maria.Emmelin@med.lu.se) oppnevnes til programsensor - 
programme auditor - for masterprogram i Internasjonal helse og Oral Sciences for 
kommende periode. 


Maria Emmelin er professor ved Socialmedicin och Global Hälsa, Medicinska Fakulteten, 
Lunds Universitet (kontaktinfo: http://www.lu.se/search/personal/?query=maria+emmelin ) 
 
Programutvalget begrunner avgjørelsen slik: 


Maria Emmelin har over 20 års erfaring med master og PhD - utdanning innenfor global 
helse, først fra Umeå Universitet og deretter fra Lunds Universitet, både fra administrativ og 
vitenskapelig side. Hun har deltatt i oppbyggingen av programmet i global helse i Umeå og 
har veiledet mange utenlandsstudenter. Hun har nylig (2010-11) deltatt i Högskoleverket 
(tilsvarer NOKUT) sin evaluering av de over 20 folkehelseprogrammer i Sverige og har godt 
overblikk over kvalitetsvurderinger i slike programmer. Hun har vært opponent ved flere 
anledninger i Bergen og er derfor litt kjent med forskjellene mellom Norge og Sverige. 
 


Visedekan for utdanning slutter seg til ønsket om å oppnevne Maria Emmelin som 
programsensor for internasjonal helse/oral sciences for kommende periode. 


 


Forslag til vedtak: 


Fakultetsstyret oppnevner professor Maria Emmelin som programsensor for masterprogram i 
Internasjonal helse og Oral Sciences for perioden 01.09.2013 – 31.08.2017.  


 


02.09.13 – krwa/rao 



mailto:Maria.Emmelin@med.lu.se

http://www.lu.se/search/personal/?query=maria+emmelin
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 Styresak: 79/13 


Sak nr.: 2013/10216 
 


 Møte:  18.09.2013 
 


 
 
Ny ph.d.-forskrift ved UiB - tilpasning av lokale bestemmelser 


 
 
 
Ny forskrift for graden philosophiae doctor ved Universitetet i Bergen ble vedtatt av 
Universitetsstyret 20. juni 2013, og ikrafttredelse ble satt til vedtaksdato, jf. brev fra 
Universitetsdirektørens kontor, datert 24. juni (Vedlegg 1-2).   
 
  
Særlig om opptak og veiledning 
Den nye forskriften er på enkelte punkter vesentlig mer detaljert enn den forrige. Dette gjelder 
blant annet opptak. Dette vil innebære at det vil bli utarbeidet nye rutiner og skjema for 
opptak, men det er ikke endelig avklart hvorvidt dette blir et fakultetsansvar eller noe UiB vil 
utarbeide sentralt. To av de viktigste presiseringene når det gjelder opptak er følgende:  
 


• § 5.1 …«Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter 
oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår 
mindre enn ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, bør 
søkeren avvises, jf. § 5.3»… 
 


• § 6 …«Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 flg. gjelder for veilederne.»… 
 
 
Justering av utfyllende retningslinjer 
Forskriften vil bli oversatt til engelsk av Kollegiesekretariatet, og det vil bli utarbeidet nye 
sentrale maler for blant annet ph.d.-avtalen. Utfyllende retningslinjer, skjema og maler må 
imidlertid fakultetet selv utarbeide nye versjoner av så snart som mulig, slik at våre rutiner er i 
samsvar med gjeldende regelverk. Administrasjonen har utarbeidet forslag til endringer i 
lokale retningslinjer (vedlegg 3-8). Arbeidet med å tilpasse aktuelle skjema er igangsatt.  
 
 
 
Behandling i Programutvalg for forskerutdanning 
Saken ble fremmet for Programutvalg for forskerutdanning 28. august 2013. Programutvalget 
gjorde følgende vedtak:  
 


1) Programutvalg for forskerutdanning tar ny Forskrift for graden philosophiae doctor 
(ph.d.) til orientering. 


2) Programutvalg for forskerutdanning anbefaler i tråd med ny forskrift nye versjoner av 
følgende dokumenter(med de endringer som fremkom i møtet): 







a. Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 


b. Veiledning vedrørende krav til en doktoravhandling til ph.d.-graden ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet 


c. Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Universitetet i Bergen. Retningslinjer for beregning av studiepoeng i 
ph.d.-graden. 


d. Publikasjoner i doktorgradsavhandlinger 
3) Programutvalg for forskerutdanning anbefaler nye lokale retningslinjer til ph.d.-


forskriften med de endringer som kom fram i møtet. 
4) Retningslinjene i punkt 2 og 3 legges fram for Styret ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet for endelig vedtak. 
5) Programutvalget gir administrasjonen fullmakt til å tilpasse og utarbeide nye lokale 


skjema i tråd med ny forskrift. Nye skjema legges fortløpende fram for 
Programutvalget til orientering. 


6) Programutvalget gir programutvalgsleder fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i 
retningslinjene i punkt 2 og 3 før saken legges fram for styret 


 
Etter møtet i Programutvalget har fakultetsadministrasjonen kontaktet Kollegiesekretariatet 
vedrørende benevnelsen for dokumentet i punkt 3. Anbefalingen var å bruke benevnelsen 
«utfyllende regler» heller enn «utfyllende retningslinjer». Dette er derfor endret etter 
Programutvalgets vedtak.  
 
 
Saken legges fram for Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet med følgende forslag 
til vedtak: 
 


1) Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tar ny Forskrift for graden 
philosophiae doctor (ph.d.) til orientering. 


2) Styret vedtar nye utfyllende retningslinjer til Forskrift for graden philosophiae doctor 
(ph.d.) ved Universitetet i Bergen. De utfyllende retningslinjene skal gjelde alle 
kandidater som tas opp i ph.d.-programmet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  


3) Styret anbefaler i tråd med ny forskrift nye versjoner av følgende dokumenter (med de 
endringer som fremkom i møtet): 


a. Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 


b. Veiledning vedrørende krav til en doktoravhandling til ph.d.-graden ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet 


c. Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Universitetet i Bergen. Retningslinjer for beregning av studiepoeng i 
ph.d.-graden. 


d. Publikasjoner i doktorgradsavhandlinger 
  


Vedlegg: 
1) Brev fra Universitetsdirektørens kontor 
2) Ny forskrift 







3) Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende 
retningslinjer for Det medisinsk-odontologiske fakultet  


4) Veiledning ved bedømmelse av doktorgrader ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
5) Veiledning vedrørende krav til en doktoravhandling til ph.d.-graden ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet 
6) Opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, 


Universitetet i Bergen. Retningslinjer for beregning av studiepoeng i ph.d.-graden. 
7) Publikasjoner i doktorgradsavhandlinger (gjeldende, vedtatt 2008) 
8) Publikasjoner i doktorgradsavhandlinger (revidert versjon) 


 


 
 
10.09.13 /TOOL 








Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 
Arkivkode:   Fak.sak: 68/13 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 18.09.2013 


 
 
 
 
FAKULTETSSTYRET 01.08.2013 - 31.07.2017 - KONSTITUERING 
 
Fakultetsstyrets sammensetning 
Styrets sammensetning reguleres av «Regler for fakultetsorganene» fastsatt av 
universitetsstyret den 18.06.2009. Dekanen er styrets leder, jf. § 2B (b). Ved dennes 
forfall er prodekanen styrets leder. Fakultetsstyret har 9 medlemmer. 
 
Det er avholdt valg av medlemmer til fakultetsstyret for perioden 01.08.2013 – 
31.07.2017. Fakultetsstyret behandlet protokollen i styremøte den 12.06.2013 (sak 
50/13): «Fakultetsstyret tar saken og valgprotokollen for fakultetsstyrevalget til 
orientering. Sammensetning av instituttrådene og fakultetsstyret legges frem for 
fakultetsstyret på møte i høst».  
  
Prodekan og visedekan utpekes av dekan, etter godkjenning i fakultetsstyret. 
Prodekan er stedfortreder for dekan i og utenfor fakultetsstyrets møter, jf. § 6B. 
 
Eksternt styremedlem oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret 
selv. 
 
Representantene valgt av midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentene velges for 
ett år*. 
 
I perioden 01.08.2013 – 31.07.2017 har styrets følgende sammensetning: 
 
Medlemmer      Varamedlemmer 
Dekan Nina Langeland 
 
Vitenskapelig tilsatte (gruppe A): 
Inge Fristad      1. Gunnar Mellgren 
Helga Birgitte Salvesen    2. Trond Riise  
Eyvind Rødahl     3. Thorkild Tylleskär 


4. Linda Elin Birkhaug Stuhr 
       5. Frits Alan Thorsen 
 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte* (Gruppe B): 
Helene Bustad Johannessen   1. Margrethe Raspotnig 
       2. Simon Erling Nitter Dankel 
       3. Kathrin Beyer 
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Teknisk-administrativt tilsatte (Gruppe C): 
Janne Molnes     1. Erlend Nåmdal 
       2. Gry Ane Vikanes Lavik 
       3. Håvard Hoel Aass 
 
Studenter* (Gruppe D):    Personlige varamedlemmer 
Stian Sunde Lyngholm (odontologi)  Thomas Olsen (ernæring)   
Eivind Valestrand (medisin)   Anders Refsum (medisin) 
 
Eksternt medlem: 
Oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv. 
Helse Vest RHF har foreslått fagdirektør Baard-Christian Schem som medlem (se 
vedlegg). 
 
Til styremedlemmenes orientering vedlegges Regler for fakultetsorganene og 
Strategiplan for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010-2014 . 
 
Møteplan 
Styrets faste møtedag er onsdager og møtene holdes normalt kl 13.15 i styrerommet, 
Armauer Hansens Hus, 4. etasje.  
 
Høstens møteplan er som følger: 


18.09.2013 
23.10.2013 
20.11.2013 
11.12.2013 


 
Styrehonorar 
Etter innarbeidet praksis gis det godtgjørelse til studentene for de fakultetsstyre-
møtene de deltar på. Godtgjørelsen er per time etter statens lønnstabell C, ltr. 19. 
Det gis ikke styrehonorar til styremedlemmer i gruppe A, B og C, og eksternt 
styremedlem.  
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret konstitueres med prodekan som dekanens stedfortreder.  
 


2. Styret foreslår at fagdirektør Baard-Christian Schem oppnevnes som ekstern 
representant til fakultetsstyret. 


 
Vedlegg: 


- Vedlegg 1: Reglement for fakultetsorganene 
- Vedlegg 2: Strategiplan for Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) 2010-


2014 
- Vedlegg 3: Brev fra MOF til Helse Vest, datert 20.06.2013, vedr forslag til 


ekstern representant til fakultetsstyret 
- Vedlegg 4: E-post fra Helse Vest, datert 10.09.2013, med forslag til 


oppnevning av eksternt styremedlem 
10.09.2013/GJB  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 
  Styresak: 89/13 


Sak nr.:  2013/9849  Møte: 18.09.2013 


 
 
 
 
UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I BIOKJEMI OG 
MOLEKYLÆRBIOLOGI (TO FASTE 100 % STILLINGER) VED INSTITUTT FOR 
BIOMEDISIN 
 
 
 
I brev av 09.09.2013 ber Institutt for Biomedisin om å få lyse ut to faste 100 % 
stillinger som professor/førsteamanuensis i biokjemi og molekylærbiologi. 
 
Stillingene er ledig i forbindelse med at instituttet har en professor og en amanuensis 
som begge pensjoneres våren 2014. Institutt for biomedisin viser til at utlysning er i 
tråd med instituttstyrets vedtak fra juni 2013 og at det er budsjettmessig dekning for 
stillingene. 
 


Forslag til vedtak:  


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut to 
faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis i biokjemi og 
molekylærbiologi ved Institutt for biomedisin. 


 
2. Stillingen ligger innenfor instituttets stillingsbudsjett.  


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


utlysning/stillingsomtale.  
 
 


 
09.09.2013 /IRWA 
 
 
Vedlegg:  
Brev fra Institutt for biomedisin av 09.09.2013 
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 
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		Forslag til vedtak:

		1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut to faste 100 % stillinger som professor/førsteamanuensis i biokjemi og molekylærbiologi ved Institutt for biomedisin.
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
  Styresak: 70/13 


Saksnr.  12/6469  Møte: 18.09.2013 


Økonomirapport pr august 2013 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
Fakultetet har en stram budsjettsituasjon inneværende år og etter andre tertial ligger vi etter 
budsjettmålene. Det er et mål at kjernevirksomheten innen utdanning og forskning i størst mulig 
grad skal skjermes for store endringer.  
 
Vår totale økonomi er på nær kr 800 mill. inklusiv ekstern finansiering. Det gir oss handlingsrom, men 
en vesentlig del er knyttet opp i lønn til ansatte og andre langsiktige bindinger. Endringer i 
økonomien krever derfor langsiktighet når vi skal skjerme kjerneaktivitetene våre i størst mulig grad. 
 
Det forventes et underskudd i 2013 på om lag 25 mill. Reduserte rammer og strukturendringer er 
hovedforklaringen på det. Tatt i betraktning en innstramming i budsjettet for 2013 på 39 mill. i 
forhold til 2012 er resultatet ikke overraskende. Vi er bevisst de økonomiske rammebetingelsene og 
jobber både på kort og lang sikt med å tilpasse aktiviteten innenfor rammene.  


Hovedtall i regnskapet 
Sammensetning av økonomien 
Av aktiviteten ved fakultetet ved utgangen av august er 72% grunnbevilgningsfinansiert. Det 
resterende fordeler seg på ulike eksterne bidragsytere. Pr august utgjør aktiviteten i 
grunnbevilgningen (GB) en større del enn det som er budsjettert. Årsaken til dette er at vi har en noe 
høyere aktivitet på grunnbevilgningen enn budsjettert samtidig som aktiviteten i bidrag- og 
oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) er lavere enn forventet i budsjettet. 
 


 
 
I 2013 har fakultetet et stramt budsjettår. Vi hadde et underskudd (12,1 mill.) med fra 2012 samtidig 
som vi fikk lavere resultatuttelling innen forskning og utdanning. I tillegg har vi gjennom nybygg og 
rehabilitering fått større arealer noe som har ført til høyere husleie. Til sammen ble rammen som 
følge av dette redusert med om lag kr 27 mill. i 2013 sammenlignet med 2012. 
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Tabell 1 Fakultetets samlede reduserte handlingsrom i 2013 


 
I år har vi stramme rammer for de nye instituttene K1 og K2 som inneværende år har budsjettert 
med underskudd på kr 9 mill. samlet 
 
Fakultetet har et betydelig antall rekrutteringsstillinger. Det er gitt 119 øremerkede 
stipendiatstillinger og 17 øremerkede postdoktorstillinger i rammen til fakultetet for 2013. Fakultetet 
har gjennom flere år satset ytterligere midler på postdoktorstillinger og har budsjettert med 32 
stillinger i 2013. Det er pr nå 42,1 i programmet. 
 


Grunnbevilgningen 
Ved utgangen av andre tertial har fakultetet et regnskapsmessig underskudd på driften på 4,1 mill. 
Det er 20,2 mill. svakere enn det som er budsjettert. Budsjettet for inneværende år, er stramt, og 
fakultetet har siden i vår signalisert underskudd.   
 
Økonomien er anstrengt, men midlene disponeres kontrollert på prioriterte områder for å sikre at vi 
får best mulig forskning og utdanning innenfor rammene. 
 
Tabell 2 – Regnskap pr august 2013 (tall i hele 1 000) 


 
 
Inntektene er 10 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes: 


• Inntektene til stipendiatprosjektet er 5,6 mill. høyere enn budsjett fordi vi har hatt flere i 
programmet enn budsjettert store deler av året. 


• Instituttinntektene er høyere (6,3 mill.) enn forventet. Dette skyldes i hovedsak høyere 
inntekter ved Odontologisk Universitetsklinikk (OUK) på 2,1 mill., høyere inntekter på 
kjernefasilitetene (1,8 mill.) og generelt høyere inntekter på de fleste instituttene. 


 
Det har så langt i år vært handlet utstyr for 4,2 mill. Det er 1,0 mill. mer enn budsjett. Det er i 
hovedsak mindre vitenskapelig utstyr og datautstyr som er nødvendig for den daglige driften. Det er 
samlet budsjettert med kjøp av utstyr for 12,6 mill. i år.  
 
Lønnskostnadene utgjør nær 80% av fakultetets samlede grunnbevilgningsfinansiering og utgjør 
432,0 mill. i årsbudsjettet for 2013. Lønnsveksten er på 8,6% for hele fakultetet når vi måler mot 
samme tid i fjor. Økningen skyldes økt antall rekrutteringsstillinger som følge av opptrappingsplanen 
for å nå måltallene for antall tilsatte. Lønnsveksten i rekrutteringsstillinger er på 19,8% mens resten 
av fakultetet har en lønnsvekst på 6% som er likt resten av UiBs lønnsvekst. Lønnsveksten for 
instituttene samlet er på 6,4% mens fakultetsadministrasjonen øker med 0,5% dersom vi justerer for 
endringer i administrasjonen som ble gjennomført med virkning fra 1.1.2013. 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsjett 
hittil i år 


 Regnskap 
hittil i år  Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Inntekter 555 954 360 419 370 547 10 128 3 % 361 329
Utstyr -12 640 -3 187 -4 232 -1 045 -33 % -3 775
Lønn -432 024 -271 675 -293 793 -22 118 -8 % -270 541
Andre driftskostn. -67 619 -47 339 -49 746 -2 408 -5 % -47 509
Internhandel -31 564 -22 134 -26 871 -4 737 -21 % -5 415
Sum kostn. -543 846 -344 335 -374 642 -30 308 -9 % -327 240
Driftsresultat 12 108 16 085 -4 095 -20 180 34 089
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Tabell 3 Lønnsvekst 2013 pr august 


 
 
Lønnsveksten for instituttene på 6,4% er høyere enn instituttenes budsjettveksten for 2013 som var 
mindre på grunn av pris og lønnskompensasjon på 2% og et rammekutt på kr. 9 mill. Dette gir 
redusert handlingsrom i 2013 og kan forklare noe av underskuddene i de to nye kliniske instituttene. 
 
Pr august har det påløpt lønnskostnader for 293,8 mill. Det er 8% mer enn budsjettert. 
Hovedårsakene til avviket er: 


• Postdoktorstillinger: Lønnskostnadene er 6,8 mill. høyere enn budsjett. Det er budsjettert 
med 30 årsverk og pr august er det 42,1 årsverk på postdoktorprosjektet.  


• Stipendiatstillinger: Det er belastet 5,2 mill. mer i lønnskostnader enn budsjettert. Pr august 
er det registrert 120,5 stipendiater mot et måltall på 121. Det har tidligere i år vært flere 
stipendiater og avviket forventes å bli redusert mot slutten av året.  


• Klinisk Institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2 (K2): De to nye kliniske instituttene har begge et 
merforbruk på lønn på til sammen 5,4 mill. Det har vist seg at det var en rekke stillinger som 
er kommet til i løpet av året. Det har vært stor fokus på bemanning ved disse to instituttene 
i år og det er nå etablert god oversikt og kontroll på bemanningssituasjonen. Det arbeides 
med å tilpasse rammer og bemanning på lengre sikt. 


 
Andre driftskostnader er 2,4 mill. høyere enn budsjett. Kostnadsbruken er noe varierende innenfor 
enhetene. Samlet sett forventes det andre driftskostnader på nivå med budsjett for året. Det største 
avviket er knyttet til Odontologisk Universitetsklinikk (OUK) som har høyere kostnader som følge av 
økt aktivitet på klinikken og dermed også høyere instituttinntekter. 
 
Interne transaksjoner er all samhandling mellom enheter på universitetet. Her føres både interne 
inntekter og interne kostnader. Her føres dekningsbidragsinntekter fra ekstern virksomhet, inntekter 
på kjernefasilitetene, frikjøp av ansatte, husleiekostnader, kostnader til fellestjenester og mye mer. 
Det er mange ulike typer inntekter og kostnader som blir bokført her. Det kan gjøre disse 
kostnadspostene noe uoversiktlig. 
 
Pr august var det forventet at fakultetet ville ha en netto interninntekt på 3,5 mill. Den ble marginalt 
lavere (0,1 mill.) fordi vi har fått mindre dekningsbidragsinntekter fra de eksterne prosjektene. 


Status instituttene 
Instituttene er noe ulik i størrelse. Tabellen nedenfor viser rammene i grunnbevilgning (GB) pr 
institutt. I tillegg til instituttenes rammer, kommer avsetninger til fellestiltak og drift av 
fakultetsadministrasjon og fellesfunksjoner. 
 
Tabell 4 Budsjettrammer pr institutt 2013 


 


(tall  i  hele 1 000) 2012 2013 Økning % økning
Totalt 270 541 293 793 23 252 8,6 %
Rekrutteringsstillinger 51 558 61 776 10 219 19,8 %
Resten av fakultetet 218 983 232 017 13 034 6,0 %


A-sted  Årsbudsjett
Institutt for biomedisin 63 457 000
Institutt for klinisk odontologi 82 376 000
Klinisk institutt 1 63 081 000
Klinisk institutt 2 90 955 000
Institutt for global helse og samfiunnsmedisin 56 822 000
Sum institutter 356 691 000
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Instituttene utarbeider et budsjett som går i 0 på året under ett, men de kan ha 
overskudd/underskudd fra måned til måned. Tabellen nedenfor viser resultat og avvik fra budsjett pr 
august. Avvik kan både skyldes at aktiviteten er større/mindre enn budsjettert, men kan også skyldes 
periodisering av budsjettet mellom periodene. 
 
Tabell 5 Instituttenes resultat og avvik fra budsjett pr august 2013 


 
 
Klinisk Institutt 1 og Klinisk institutt 2 har fått budsjettere med underskudd på til sammen 9,0 mill.  


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Pr august har fakultetet ekstern aktivitet på kr 144,4 mill. Det er lavere enn budsjett for perioden på 
kr 20,7 mill. Det er lavere aktivitet på alle hovedområdene; NFR, EU, Andre og Oppdrag. 
 
Tabell 6 – BOA pr august 2013 


 
 
Oppdragsaktivitet: Fakultetet har noen få oppdragsprosjekt. De to som står for den største 
aktiviteten (Denosum og Støyprosjekt for forsvaret) er begge ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin (IGS) og har samlet 8 mill. av budsjettet på kr 9 mill. for inneværende år. Samlet 
aktivitet på oppdragsprosjekt forventes å bli omkring kr 8 mill. for hele året. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Så langt i år har vi hatt en aktivitet på 41,4 mill. av et årsbudsjett på 85 
mill. Vi ser at målet er vanskelig å nå i år. Selv om vi jevnlig vinner nye utlysninger, er det også 
prosjekter som ferdigstilles og prosjekter som tar tid å få i gang. SFF’ene som fakultetet fikk tildelt i 
fjor, har ikke kommet ordentlig i gang og bidrar enda ikke til å øke aktiviteten. Hvis vi klarer 6,5 mill. 
pr måned resten av året, vil vi få en aktivitet for året på 67 mill. 
 
EU-prosjekter: Fakultetet har omkring 20 aktive EU-prosjekter. I hovedsak er dette prosjekter knyttet 
til Klinisk Institutt 2 (K2) og Institutt for klinisk odontologi (IKO). Pr august har vi hatt om lag 40%  (5,1 
mill.) av den aktiviteten som var forventet i 2013. Årsaken til dette i hovedsak senere oppstart enn 
forventet og at ERC-prosjektet ikke har kommet ordentlig i gang. Forventet aktivitet i år er kr 10 mill. 
 
Andre prosjekter: Blant prosjektene i denne gruppen finnes gaver (f. eks Kreftfordringen), Stiftelser 
(f. eks Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Bergen Medisinske forskningsstiftelse mm), statlige etater 
(f. eks Helse Vest) samt gaveforsterkningsmidler som er gitt på bakgrunn av noen av bidragene. Dette 
er etter hvert blitt vår største gruppe av prosjekter og har pr nå mer en dobbelt så stor aktivitet som 


A-sted
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik


Institutt for biomedisin 8 060 254 12 537 235 4 476 981
Institutt for klinisk odontologi -284 985 -332 430 -47 445
Klinisk institutt 1 853 957 -4 949 995 -5 803 953
Klinisk institutt 2 -523 720 -4 084 595 -3 560 875
Institutt for global helse og samfiunnsmedisin 2 165 925 4 547 300 2 381 375
Sum institutter 10 271 431 7 717 516 -2 553 916


 BOA (tall i 1000)  
Årsbudsjett 


 Budsjett 
hittil i år 


 Regnskap 
hittil i år  Avvik  Regnskap 


hittil i fjor 
Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 9 000 5 522 5 244 -278 5 002 242
NFR - bidragsaktivitet 85 000 50 753 41 412 -9 341 59 749 -18 338
EU - bidragsaktivitet 13 000 8 055 5 129 -2 926 6 586 -1 457
Annen bidragsaktivitet 133 000 100 699 92 578 -8 121 90 477 2 101
Totalsum 240 000 165 028 144 362 -20 666 161 814 -17 452
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NFR-prosjektene våre. Selv om vi pr august ligger noe etter budsjett, har vi stor tro på å nå målet på 
kr 133 mill. året sett under ett.    
 


Årsprognose   
Grunnbevilgning (GB) 
Pr august har det vært gjort et grundig prognosearbeid i alle enheter. 2013 er et år med stramme 
budsjettrammer for fakultetet. Vi forventer at det samles overføres et underskudd på kr 25 mill. til 
2014. 


I tillegg til innstramminger i tildelt ramme (resultatmidler), hadde fakultetet med seg negative 
overføringer fra i fjor på kr 12,1 mill. Underskuddet er sammensatt av underskudd noen steder i 
organisasjonen og noen steder overskudd. Noen enheter har positive overføringer som ønskes brukt i 
2013 og noen institutter har underskudd som følges opp i dialog med ledelsen. Vi har også 
øremerkede overføringer som er disponert til bestemte formål som utstyr og rekrutteringsstillinger. 


En relativt stor del av underdekningen er ved fakultetets fellesfunksjoner (blant annet 
rekrutteringsstillinger). Denne underdekningen må tas over tid, men egenandelene i form av 
rekrutteringsstillinger ved de 2,3 SFF’ene vi har ansvar for gjør det vanskelig å ta inn på kort sikt. 


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målene som ble satt for 2013 (240 mill.) kan synes noe høye. Ved gjennomgang av status pr august, 
er målene justert i tråd med den faktiske utviklingen og forventninger resten av året: 
 
  Prognose Årsbudsjett 
Oppdrag      8 mill.     9 mill. 
NFR     67 mill.   85 mill. 
EU    10 mill.   13 mill., 
Annen  133 mill. 133 mill. 
Til sammen 218 mill. 240 mill. 
 
Overføringer BOA: 
Ved inngåelse av kontrakter om bidragsprosjekter lages det en betalingsplan. Dette medfører at vi til 
en hver tid har fått noen innbetalinger som ikke er brukt. Ved årsskiftet forventes det at fakultetet 
har om lag kr 70 mill. i innbetalinger fra BOA prosjekter som ikke er benyttet. De forventes å fordele 
seg som følger: 


• Oppdrag      0 mill. 
• NFR       5 mill. 
• EU      5 mill. 
• Annen    60 mill. 
• Til sammen   70 mill. 


 


Forslag til vedtak: 
 


Fakultetsstyret tar økonomirapport pr august 2013 til etterretning. 


 


16.09.2013 Ørjan Hauge, Beathe Bjørneberg 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 
Arkivkode:   Fak.sak: 71/13 


Sak nr.:  2013/10057  Møte: 18.09.2013 


 
 
 
 
PROLONGERING - PRODEKAN OG VISEDEKAN VED DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET 
 
 
En viser til Regler for fakultetsorganene §6B (Prodekan og visedekan – 
prøveordning, ved ansatt dekan), fastsatt av universitetsstyret 18.06.2009. Her 
kommer det frem at prodekan og visedekan utpekes av dekan, etter godkjenning i 
fakultetsstyret. 
 
I fakultetsstyremøte 11.11.2009 ble professor Robert Bjerknes og professor Arne 
Tjølsen godkjent som henholdsvis prodekan for forsking og visedekan for 
undervisning for perioden 15.10.2009 – 31.07.2013. 
 
I påvente av tilsetting av dekan er det behov for å prolongere prodekan for forskning 
og visedekan for undervisning siden deres forrige periode hadde utløp 31.07.2013. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner prolongering av 
professor Robert Bjerknes som prodekan for forskning for perioden 
01.08.2013 – 31.10.2013. 
 


2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner prolongering av 
professor Arne Tjølsen som visedekan for undervisning for perioden 
01.08.2013 – 31.10.2013. 


 
 
 
 
 
 
 
 
09.09.2013/GB  
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