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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
  sak: 110/13 


Saksnr.  13/7076  Møte: 11.12.2013 


Budsjett 2014 – prinsipper og status 


Innledning 
UiBs budsjett for 2014 vil ikke inneholde endringer som gir handlingsrom, og det må gjøres klare 
prioriteringer over flere år innenfor egne rammer. Varslede endringer i UiBs budsjett over tid og 
gjeninnføring av gaveforsterkningsordningen kan være positivt for fakultetets budsjettramme på sikt, 
men økonomien vil være stram og krever plan for inndekning av underskuddet vi tar med fra 2013.  


I denne styresaken bes fakultetsstyret ta stilling til prinsipper og status som skal legges til grunn for 
arbeidet med fakultetets budsjettfordeling som behandles i styremøte 29. januar 2014. 


Budsjettramme og kostnader 2014 
Hovedtrekkene i UiBs forslag til budsjettfordeling for 2014 som rektor presenterte for fakultetene 2. 
desember viser en marginal vekst for MOF som er mindre enn forventet. Budsjettfordelingen vedtas 
av Universitetsstyret 11.12.2013. 


I UiBs forslag til budsjett 2014 tildeles MOF kr 565.757.000. Universitetsstyret har vedtatt et budsjett 
på kr 234.000.000 i målsetning for eksternt finansierte midler. Se saksliste for 
universitetsstyret: http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-
universitetsstyret/saklister-til-universitetsstyret-2013 


Tabell 1 MOFs inntektsrammer – estimat for viktigste endringer i 2014 


 


Pris- og lønnskompensasjonen blir på 3,5 %, mens det gjennomføres en omfordeling på 1,9 % av 
fakultetenes budsjettrammer (9,8 mill. for MOF) som skal gå til SFF, SFI, SFU, ERC og andre 
forskningssatsinger.  


( i 1 000)
Pris og lønnskompensasjon på 3,5% 18 597        
Omstillingsmidler felles forsknings- og undervisningstiltak -9 835         
Overgang til ny modell for indirekte kostnader i eksternt finansierte prosjekt 1 000           
En ny stipendiat til MNT-fag (1/3-årsvirkning) 274              
Resultatmidler utdanning -3 864         
Resultatmidler forskning, inkl økning i revidert statsbudsjett 15 875        
Videreføring studieplasser fra 2011 og 2012 2 815           
Forsterkning  av fakultetets SFF'er 4 970           
Innføring av differensierte satser rekrutteringsstillinger 2 317           
Oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter - post FUGE II 4 000           
Sum 36 149        
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MOF og MN-fakultetet får 1 mill. hver til nulldekningsbidragsprosjekt i 2014 og MOF får en ny 
stipendiat av UiBs 6 nye til MNT-satsingen. Den nye regjeringens økning av resultatmidler forskning 
med 100 mill., gir 3,5 mill. i økte resultatmidler. Det innføres en differensiering av stipendiatsatsene 
slik at MOF, MN-fakultetet og psykologi får kr 25.000 mer pr stilling, mens de andre fakultetene får kr 
25.000 mindre, noe som utgjør 3 mill. i 2014. 


Post FUGE II-bevilgningen for 2013 videreføres med pris- og lønnskompensasjon, slik at de faste 
tekniske stillingene ved de tre tidligere FUGE-plattformene også er finansiert i 2014.  


MOFs utstyrspott i 2014 blir på 6 mill. noe som er en reduksjon på 1 mill. fra 2013. 


Forpliktelser og kostnader for 2014 viser en økning på 27 mill.: 
- 13 mill. lønnsøkning – 3,5 %. 
-   2 mill. arealkostnader – 5,5 % økning. 
- 12 mill. interne forpliktelser og inndekning til rekrutteringsstillinger, SFF, Framtidens 


fakultet og annet. 


Tabell 2 Forpliktelser og inndekning, estimert 2014 


 


Forpliktelser til SFF-ene er på 7 postdoktorstillinger og 6 stipendiatstillinger. Postdoktorstillingene må 
dekkes inn av økte avsetninger, mens stipendiatstillingene kan dekkes inn av eksisterende 
øremerkede avsetninger. 


I Framtidens fakultet inngår en forskningsrådgiver og en administrativ stilling som er midlertidig 
tilordnet arbeidet med ny studieplan i medisin. Disse lå ikke i budsjettet for 2013, men ligger i 
bemanningsplanen. Totalt er det likevel færre administrative stillinger i fakultetsadministrasjonen 
enn i 2012. I tillegg rekrutteres det i en pedagogstilling til Enhet for læring.   


Det ligger også en midlertidig stillingsforpliktelse knyttet til Galenisk farmasi inntil kontrakten med 
University of East Anglia går ut.  


Det settes av midler til nåværende stillinger som er forpliktelser for rekrutteringsstipend fra Bergens 
forskningsstiftelse som hadde oppstart i 2008 ved de fire tidligere kliniske og parakliniske instituttene 


Forpliktelse Inndekning
Postdoktorer - lønn             -9 254 
Stipendiater - innveksling 5               2 800 
SFF-forpliktelser:
  7 postdoktorstillinger - halvår             -2 205 
  6 stipendiatstillinger - halvår
Framtidens fakultet:
  Bemanningsplan -1 400                            -700 
  Seniortiltak 1 310              
  Enhet for læring - pedagog -700                
BFS stillinger K1 og K2 -2 000            
Eksamen og førstesemester -1 600            
Galenisk farmasi -600                
Nasjonalt dekanmøte -300                
Premiering NFR evaluering 2 500              
Sum -4 905            -7 244            
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som nå er Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. I samsvar med bemanningsplan for Framtidens 
fakultet er det foretatt tilsettinger i 2013, mens seniortiltaksstillingene er avsluttet. Det var ikke 
avsatt tilstrekkelig budsjettmidler på enkelte poster i 2013. 


Eksamens- og førstesemesterkostnader ble kjent i tildelingsbrevet til fakultetet for 2013 som kom 
etter budsjettfordelingen, og det må avsettes midler i 2014. Premieringsmidler til fagmiljø med god 
uttelling i NFR-evalueringen fikk 2,5 mill. i 2012 og 2013, men dette ikke videreføres i 2014. 
Fakultetet er arrangør av nasjonalt dekanmøte i medisin i 2013 og 2014, og det må settes av midler 
til samlingen i 2014.  


Resultatbasert omfordeling i 2014 
Fakultetets budsjettmodell inneholder en resultatbasert omfordeling til instituttene basert på 
oppnådde resultater innenfor forskning og utdanning. 


Resultatene innenfor både forskning og utdanning har endret seg ved en dobling av antall 
doktorgrader de siste 6 år og ved flere masterprogram som farmasi og ernæring og dermed flere 
studenter i andre studieprogram enn tidligere. 


Det foreslås at det i 2014 ikke blir en omfordeling mellom institutter på grunnlag av resultater. Dette 
vil si at instituttene ikke gir fra seg 8 % av basisrammen til omfordeling, men beholder basisrammen. 
Det vises her til sak 109/13 om rullering av strategiplan og det vil gjøres nærmere rede for dette i 
møtet. 


Underskudd fra 2012 


Fakultetets fellesposter 
Driftsunderskuddet fra 2012 var på nærmere 48 mill. I 2013 ble det satt i verk tiltak som reduserte 
dette framførbare underskuddet til vel 27 mill. som inngår i fakultetets forventede underskudd. 


Tabell 3 Tiltak for å dekke deler av underskudd fra 2012 


 


Fakultetets fellesavsetninger GB GA GP
Totalt annuum øremerket


Overføringer fra 2012 -43 789 000 -31 516 000 -12 273 000 
Budsjettavstemming - areal m.m. -3 837 000   -3 837 000   
Sum inndekningsbehov -47 626 000 -35 353 000 -12 273 000 


Tiltak:
Gaveforsterkningsmidler 9 433 000     9 433 000     -               
Faktura Helse B - Deep Sequencing 2 703 000     2 703 000     -               
IKO saldering 2 937 000     2 937 000     -               
Forskuttering utstyr 3 526 000     -               3 526 000     
Fakultetsadm - innsparing stillinger 2 000 000     2 000 000     
Sum saldering 20 599 000   17 073 000   3 526 000     


Udekket = overføres til 2014 -27 027 000 -18 280 000 -8 747 000   
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Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 
De fire tidligere kliniske og parakliniske instituttene hadde til sammen 3 mill. i underskudd med seg 
fra 2012 som skyldes høyere kostnader enn budsjettert ved flere institutt og forpliktelser til 2013.  


Budsjettrammene til de to nye kliniske instituttene er videreføringen av de fire tidligere instituttene, 
med de samme endringene som ved de tre andre instituttene. På grunn av lønnsøkninger, økning i 
antall stillinger og inntektsreduksjon måtte de to nye instituttene i 2013 budsjettere med 
underskudd for å dekke inn lønnsforpliktelsene. For å gi de to nye kliniske instituttene drahjelp i den 
økonomiske situasjonen og som et tiltak for budsjettbalanse på lengre sikt, ber fakultetsledelsen 
styret saldere underskuddet fra 2012 på 3 mill. nå i 2013. 


Underskudd i 2013 
Fakultetets samlede årsprognose for alle enheter er på minus 32 mill. Da er alle fakultetets enheter 
med instituttene, kjernefasiliteter, fakultetets fellesavsetninger og fakultetsadministrasjon inkludert.  


På grunn av omlegging i sentrale satser for kostnader til rekrutteringsstillinger, økning i satser for 
kostnader knyttet til eksternt finansierte stillinger og bortfall av gaveforsterkningsmidler er 
fakultetets rammer redusert med om lag 25 mill. årlig siden 2012. Dette er hovedårsaken til 
underskuddene i fellesavsetningene i 2012 og 2013 og det vil være behov for å dekke inn om lag 47 
mill. over de neste årene: 


• 27 mill. udekket underskudd fra 2012  
• prognose for driftsunderskudd 2013 på om lag 15 mill. i fakultetets fellesavsetninger 
• saldering av underskuddene ved de tidligere kliniske instituttene på 3 mill. 
• dekning av forpliktelser for to stillinger på til sammen 2 mill. som var midlertidig 


bidragsfinansiert av Bergens forskningsstiftelse. 


Fakultetets fellesposter 
I fakultetets fellesavsetninger er det et udekket underskudd på 27 mill. fra 2012, et driftsunderskudd 
i 2013 på opp mot 15 mill. som gir et underskudd på 42 mill. i som overføres 2014. 


Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 
De to kliniske instituttene har underdekning på lønnsbudsjettet og har dermed fått budsjettere med 
underskudd. Ved Klinisk institutt 1 er budsjettert underskudd på 3,5 mill. og ved Klinisk institutt 2 er 
budsjettert underskudd på 5,5 mill. Årsprognosene for Klinisk institutt 1 er et underskudd på 3,6 mill. 
og for Klinisk institutt 2 et underskudd på 4,5 mill. 


Begge instituttene har gjennomført tiltak som har redusert kostnadene i løpet av 2013, og det er tett 
dialog om budsjettet for 2014 med instituttene. I 2014 vil det fortsatt være behov for en stram 
økonomistyring ved instituttene. 


I gjennomgangen av økonomien til de to nye instituttene er det særlig forpliktelser knyttet til to 
tildelte stipend fra Bergens forskningsstiftelse i 2008 som instituttene ikke kunne forutse på 
utlysningstidspunktet. Endringer i UiBs tildelinger for denne type stipend gjør at instituttene har fått 
kostnader som på søknadstidspunktet ikke var en instituttforpliktelse. Det vil derfor være rimelig at 
akkurat disse to stillingene dekkes av fellesavsetninger fra og med 2013. 
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Lønnsutgifter 
Det vises til sak 93/13 – Bemanning og økonomi. Lønnsandelen i universitetsbudsjettene blir høyere 
nede i organisasjonen da flere fellestiltak, og økte kostnader til disse, ligger på fakultetsnivået og må 
dekkes inn av inntekter som ikke blir viderefordelt instituttene. I grunnbevilgningen for fakultetet er 
lønnsandelen under 80 %, mens det i grunnbevilgningen ved instituttene er nær 90 % lønnskostnader 
og andelen er varierende fra institutt til institutt.  


Dette viser at det er nødvendig å ha god kontroll og oversikt på bemanningsutviklingen, men også at 
det er nødvendig å sikre seg et tilstrekkelig handlingsrom for at budsjettene er robuste nok til å tåle 
svingninger mellom år. 


Inndekning av underskudd over tid 
Underskuddet fra 2013 på 47 mill. i 2013 som må dekkes inn. Det er først når UiBs budsjettfordeling 
er klar at budsjettrammen for 2014 er kjent. I denne styresaken bes fakultetsstyret drøfte  følgende: 


- Prioriteringer av fellestiltak i 2014 som fremkommer i budsjettforslaget 2014 (sak 69/13) 
- Instituttrammene i 2014 og pris- og lønnskompensasjon   
- Inndekning av underskudd fra 2013 over 3 år 


Tabell 4 Inndekning av underskudd over 3 år.


 


Mulige tiltak for inndekning av underskuddet 
Det vil bli presentert ulike alternativer for inndekning av deler av underskuddet i 2014 i møtet.  Noen 
mulige tiltak er også presentert under. 
 
Deler av underskuddet kan dekkes inn ved i større grad å eksternfinansiere både driftsmidler og 
forskningstid for fast vitenskapelig tilsatte og II-er stillinger som ledd i prosjektsøknader til 
Forskningsrådet, EU og andre kilder.   
 
Den høye andelen lønnsutgifter ved enkelte institutter innskrenker handlingsrommet for inndekning 
av underskuddet. Universitetet i Bergen har om lag 63% lønnsandel, fakultetet har i underkant av 
80% og de fleste instituttene har over 90% i lønnsandel. Det økonomiske grunnlaget bør derfor 
redegjøres for i utlysning av alle fremtidige stillinger.  
 
Gaveforsterkningsmidler knyttet til gaver fra Kreftforeningen har tidligere kunne brukes til 
inndekning av underskudd ved at deler av gaveforsterkningsmidlene brukes til å dekke kostnader for 
stillinger finansiert av Kreftforeningen. 
 


  


2012 2013 2014 2015 2016
Underskudd -47 626    -47 000    -31 000    -15 000    -            
Innstramming -16 000    -16 000    -15 000    
% av budsjettramme -3 % -3 % -3 %
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Forslag til vedtak: 
1. Fakultetsstyret tar premissene for sak om Budsjett 2014 – prinsipper og status til 


etterretning. 
2. Fakultetsstyret vedtar at 3 mill. kroner av det samlede underskuddet ved de fire tidligere 


kliniske og parakliniske instituttene dekkes av fellesavsetning ved fakultetet og inngår i 
forventet underskudd i fakultetets fellesposter. 


3. Fakultetsstyret vedtar at årsverkskostnaden for to stillinger knyttet til forpliktelser ved 
tildelinger fra Bergens forskningsstiftelse fra utlysninger i 2007 og 2008 på til sammen 1,7 
mill. dekkes av fellesavsetning ved fakultetet i 2013 og inngår i forventet underskudd i 
fakultetets fellesposter. 


4. Fakultetsstyret vedtar å sette av midler til en pedagogstilling i forbindelse med etablering av 
Enhet for læring i budsjettet for 2014. 


5. Fakultetsstyret ber om at følgende prinsipper og forutsetninger legges til grunn i 
utarbeidelsen av budsjettfordelingen for 2014: 


a. Fakultetets forventede underskudd i fellesavsetninger på 47 mill. dekkes inn over 3 
år. 


b. Fakultetet må tilstrebe at en i løpet av perioden tar ned andelen lønnsutgifter 
i grunnbudsjettet, tilsvarende normen i sektoren. 


c. Det foretas ikke omfordeling av resultatmidler mellom instituttene for 2014.  
6. Fakultetsstyret viser til premissene over og ber om at det på møtet 29.januar 2014 legges 


fram et budsjett som går i balanse innen utgangen av 2016, med tilhørende konkrete tiltak 
for inndekning av underskuddet. 


 
 


11.12.2013 Inger Hjeldnes Senneseth, Ørjan Hauge 
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RULLERING AV STRATEGISK PLAN 2015-2016 – DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE 
FAKULTET 


 
Ved sammenslåing av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet i 2008 
så fakultetsledelsen behov for å utarbeide en felles strategiplan. På dette tidspunktet 
forelå en strategiplan for Det medisinske fakultet 2006-2010 og en forskningsstrategi 
for Det odontologiske fakultet som to sentrale styringsdokumenter, og i påvente av en 
ny strategiprosess ble det vedtatt en justering av strategisk plan for perioden 2008-
2010.  
 
I fakultetsstyrets møte 21.1.2009 ble det lagt en plan for å utarbeide en ny strategi for 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 2010-2014; vedtatt i fakultetsstyret 23.6.2010 
(sak 78/10),  
 
Det foregikk samtidig en strategiprosess ved UiB som skulle munne ut i en justering 
av UiBs strategiplan for perioden 2011-2015 (sak 5, 10.2.2011, Universitetsstyret). 
Fakultetets strategiplan skal underbygge UiBs strategiplan innen relevante områder, 
og for å komme i takt med UiBs strategiplan, foreslås det nå en rullering av 
fakultetets strategi for perioden 2015-2016. 
 
 
Strategiplanen beskriver fakultetets 


- virksomhetside 
- verdigrunnlag og 
- strategiske mål 


 
Videre er det utarbeidet strategier for fakultetets hovedoppgaver: 


- Utdanning 
- Forskning 
- Formidling  


 
og det er laget strategier for 


- forholdet til samarbeidspartnere 
- organisasjon 
- ledelse og personalpolitikk og  
- administrasjon 


 
 
 
 







Handlingsplaner: 
Det er videre utarbeidet handlingsplaner til strategisk plan (sak 102/10, 15.9.2010) - 
med operasjonelle mål for strategiens hovedområder: 


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


 
 
Fakultetsledelsens handlingsplaner ble presentert i fakultetsstyret 15. juni 2011 (sak 
68/11), og fakultetsledelsen har framlagt statusrapporter vedr. gjennomførte tiltak i 
fakultetets handlingsplaner i styremøtene 12.9. 2012 (sak 78/12) og 18.9 2013 (sak 
72/13).  
 
Fakultetets strategidokumenter: 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategidokumenter 
 
Strategiplanen må rulleres for perioden 2015- 2016 for å komme i fase med 
universitetets strategiske plan. Fakultetsledelsen vil legge opp til en komprimert 
prosess for arbeidet. Justert strategiplan vil legges fram for vedtak i fakultetsstyret 
21.5.2014, med presentasjon av handlingsplaner i møte 18.6.2014.  
 
Vedlagt følger forslag til milepælsplan (vedlegg 1). 
 
Fakultetsledelsen har, sammen med instituttlederne, drøftet to viktige tiltak for 
strategioppnåelse. Dette gjelder ny modell for resultatfordelt omfordeling av 
forskningsmidler (RBO) og insentivordning for å fremme kvalitet i undervisningen. 
Vedlagt følger notat som beskriver dagens RBO-modell, som ble innført i 2007, og 
dens utfall frem til nå (vedlegg 2). Det er enighet i ledergruppen om at fakultetet 
trenger en gjennomgang av RBO, med vurdering av og forslag til nye omfordelings-
prinsipp som bedre støtter opp under fakultetets strategi. Det er dessuten ønskelig å 
utvikle en insentivordning som synliggjør og fremmer god undervisning.  
 
Disse tiltakene bør kunne vurderes og utvikles parallelt med revidering av strategien 
og handlingsplanene. Styret vil kunne få statusrapport for tiltakene i møtet 21.5.2014 
og fatte endelig tiltak i septembermøtet.2014. Målsetningen er at prosessen munner 
ut i tiltak som implementeres fra 2015.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar de overordnede rammer 


for prosessen for rullering av strategisk plan. Dekanus får fullmakt til å organisere 
strategiprosessen. 
 


2. Styret ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell. 
Arbeidsgruppen ledes av prodekan for forskning. Det oppnevnes representanter 
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fra instituttene. Fakultetsadministrasjonen har sekretæransvaret. Dekanen får 
fullmakt til å utforme mandat og oppnevne arbeidsgruppens medlemmer. 


 
3. Styret ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utvikle en insentivordning 


for å fremme kvalitet i undervisningen. Arbeidsgruppen ledes av en av 
visedekanene for utdanning. Det oppnevnes representanter fra instituttene. 
Fakultetsadministrasjonen har sekretæransvaret. Dekanen får fullmakt til å 
utforme mandat og oppnevne arbeidsgruppens medlemmer. 
 


4. Styret får statusrapporter om framdrift i arbeidet i tråd med milepælsplanen. 
 


 
 
 
 
 
2.12.2013, INSE/ØRH 
 
 
 
 
Vedlegg: 


1. Milepælsplan  
2. Notat om Resultatbasert omfordeling MOF 


 







Vedlegg 1 
 
Rullering strategiplan 2015-2016. 
Handlingsplaner. Resultatbasert omfordeling   
 
MILEPÆLSPLAN 
Tidspunkt Tema  Deltakere/møtearene 
3.12.2013  
 
 


Saksforelegg til Fakultetsstyret: 
Fakultetsledelsens plan for rullering av 
fakultetets strategiplan 2015-2016 
 


Fakultetsledelsen 
 


5. - 6.12.2013 Rullering av strategiplan 
Handlingsplaner 
 
 


Dekanens utvidete 
ledergruppe 
 


11.12.2013 
 
 


Prosess og milepælplan for rullering av  
Strategisk plan 2015-2016 – Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 


Fakultetsledelsen 
Fakultetsstyret 
 


6.3.2014 Status for arbeidet med strategiplan 
 


Fakultetsstyret 
 


April 2014 Høring - ny strategiplan Instituttene 
(Samarbeidspartnere) 
 


9.4.2014 Utdanningsmelding 
Forskningsmelding 
Forskerutdanningsmelding 
 


Fakultetsstyret 


21.5.2014 Vedtak om justert strategiplan 2015-2016 
Statusrapport  
- ny RBO-modell 
- insentivordning for å fremme kvalitet i 
undervisningen 
 


Fakultetsstyret 


Mai 2014 Høringer: 
-ny RBO-modell 
- insentivordning for å fremme kvalitet i 
undervisningen 
 


Instituttene 


18.6.2014 Fakultetsledelsens handlingsplaner 2014-
2016 - presentasjon. 
 
 


Fakultetsstyret 


XX. 09.2014 Vedtak  
-Ny RBO-modell 
-Insentivordning for å fremme kvalitet i 
undervisningen 
 


Fakultetsstyret 


 







Vedlegg 2 Notat: Resultatbasert omfordeling MOF 


Oppsummert 
Innledningsvis gjøres det rede for modellen og hvordan den har utviklet siden innføringen i 2007 til nåværende 
modell fra 2009. . Resultatene som modellen gir uttelling for har variert mellom instituttene i perioden og dermed 
har også resultattildelingene til instituttene variert.  


I perioden 2009 - 2013 er det noen utviklingstrekk som gjør seg gjeldende: 
- Gade, IFI, IKM, IKO og ISF har positiv resultatendring i perioden 2009-2013 på til sammen 3 mill.. 
- IBM, IKF og SIH har negativ resultatendring i perioden 2009-2013 på til sammen under 0,3 mill.. 
- IGS og SIH har hentet ut mer resultatmidler enn sin budsjettandel i alle perioder fra 2007. 
- IKF og IKO har fått mindre enn sin resultatandel. 


Målsetninger med resultatmodeller – kobling til strategiske mål 
En resultatmodell kan ha flere målsetninger som måloppnåelse prioriterte områder, fordelingshensyn, legitimitet og 
synliggjøring. En prosess for å vurdere resultatfordelingen til instituttene bør kobles til ny strategiplan og prinsippene 
må forankres godt på instituttnivå.  


Historikk 
Til og med 2005 fordelte Det medisinske fakultet resultatmidler på doktorgrader og mastergrader. I 2006 ble også 1 
mill. fordelt ut fra vitenskapelig publisering. Fra 2007 kom ny modell for resultatmidler til instituttene, resultatbasert 
omfordeling. Modellen som ble vedtatt av fakultetsstyret etter en prosess med involvering av instituttlederne la til 
grunn en langsiktig målsetning om at 15 % av instituttenes rammer blir resultatavhengig. 15 % var begrunnet ut fra 
fakultetets resultatavhengighet i UiBs budsjettfordeling og målsetning om lønnsandel ved instituttene på maksimalt 
85 %. Basisrammen skulle utgjøre 85 % og få pris- og lønnskompensasjonen som tildelt fakultetet. 


Vekting av resultater innen forskning og utdanning 
Modellen fordelte en resultatramme med 60 % til forskning og 40 % til utdanning. Forskning ble vektet mer enn 
utdanning for å gi signal om at fakultetet vektlegger forskningsbasert undervisning. 


Figur 1 Resultatramme vekting av forskning og utdanning 


” 
Målsetningen var opptrapping fra 10 % resultatomfordeling i 2007 til 15 % i 2010. Før budsjettfordelingen 2008 ble 
finansieringsmodellen evaluert og endringer vedtatt.  Største endringer var innføring av uttelling av midler fra EU, 
NFR og mastergrader, og lavere uttelling for doktorgrader, vitenskapelig publisering og undervisningsukepoeng 
(innført fra 2008); 


Tabell 2 Endret RBO ved tidl. Medisinsk fakultet, budsjett 2008 
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Resultatelementene i modellen har deretter lagt fast fra 2008 til 2013. 


Endringer i modellen over tid 
- Ved sammenslutningen mellom MED og OD i 2008 ble det beregnet en andel av  Institutt for klinisk 


odontologi sitt budsjett som var resultatutsatt og i 2009 ble også 8 % av IKOs sin ramme tatt inn i modellen. 
-  Innføring av 3-årig gjennomsnittsberegninger av resultatgrunnlagene fra 2008 
- Innføring av laboratorieorienterte og teoretiske mastergrader (våte og tørre) fra 2008 


Utviklingstrekk fram til 2013 


Totaloversikt 2006 – 2013 
2007 var et utgangsår for modellen og instituttene fikk små endringer fra 2006 til 2007 i totalrammene. I 2008-
budsjettet ble resultatandelen justert ned til 8 % og dermed gikk resultatandelen i budsjettet ned fra 10% (18,1 mill.) 
i 2007 til 8% (14,9 mill.) i 2008. I 2009 økte resultatpotten til 17,6 mill. med IKOs 8 % av budsjettrammen   


Tabell 3 Instituttenes resultatuttelling 2006 - 2013 


 


Instituttenes utvikling over tid kan belyses på flere måter. I figuren under ser vi utviklingen for resultatmidlene til 
hvert institutt fra 2007 til 2013. Gade, IFI, IKM, IKO og ISF har økt sine resultatmidler mens IBM, IKF og SIH er 
omtrent på samme nivå eller litt under i 2013 sammenlignet med 2009. Siden resultatpotten har økt med 2,7 mill. i 
perioden mens IBM, IKF og SIH har gått ned i underkant av 0,3 mill. så har dermed Gade, IFI, IKM, IKO og ISF hatt en 
samlet økning på 3 mill. fra 2009 til 2013. 


Figur 3 Instituttenes resultatuttelling 2007-2013 


 


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IBM 952 000        4 000 000    4 114 010    4 413 999    4 559 000    4 343 000    4 181 000    4 383 000    
GADE 344 000        1 421 000    1 100 002    1 552 000    1 780 000    2 134 000    2 287 000    2 268 000    
IKF 515 000        1 787 000    1 087 002    1 142 001    1 241 000    1 114 000    1 167 000    1 202 000    
IFI 1 354 000    3 688 000    2 780 008    2 757 000    2 992 000    3 425 000    3 719 000    3 678 000    
IKM 584 000        3 000 000    1 750 005    1 941 000    2 072 000    2 002 000    2 283 000    2 413 000    
IKO -                 1 302 000    1 333 000    1 232 000    1 290 000    1 647 000    
SIH 771 000        1 103 000    1 448 003    1 571 000    1 440 000    1 175 000    1 061 000    1 268 000    
ISF 2 125 000    3 148 000    2 663 007    2 983 000    3 113 000    3 211 000    3 412 000    3 501 000    
Sum 6 645 000  18 147 000 14 942 000 17 662 000 18 530 000 18 636 000 19 400 000 20 360 000 
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Resultatendring pr institutt i reelle tall 
Siden 2009 er utgangsåret for sammenligninger over tid, er det endringene i 2010 fra 2009 som er starten i 
sammenligningsgrunnlaget fram til og med 2013. 


I tabellen under ser vi instituttenes resultatendringer fra 2010 til 2013. Summen av endringene er den årlige veksten 
i resultatpotten som skyldes at instituttenes basisrammer øker hvert år og dermed øker også resultatpotten på 8 %. 
Det er kun ISF som har hatt positive resultatendringer i perioden. Gade, IKF, IFI, IKM og IKO har bare hatt ett år med 
negativ resultatendring mens IBM har hatt to negative resultatår og SIH har hatt tre negative resultatår. 


Vi ser av tabellen at det er IFI som har størst samlet vekst med 0,9 mill. mens SIH har størst resultattilbakegang med -
0,3 mill.. Instituttbudsjettene har økt med vel 15 % i perioden 2009 til 2013 og det var vært en samlet generell pris 
og lønnskompensasjon i sektoren på til sammen ca 1 5% i perioden (om lag 3,5% årlig i 4 år). Dermed er IFIs 
resultatøkning reelt sett lavere og SIHs resultattilbakegang reelt sett høyere.  


Tabell 4 Instituttenes resultatendringer 2010-2013 


 


 


Resultatendring pr institutt målt mot budsjettrammen 
I tillegg til resultatendringene over tid for hvert institutt kan vi også måle hvor godt hvert institutt gjør det relativt 
sett i forhold til andre institutt. Dette er omfordelingsmekanismen i en resultatbasert omfordelingsmodell. Da ser vi 
på hvor mye hvert institutt klarer å hente ut av den andelen (8%) som legges inn i omfordelingspotten.  


Tabell 5 Instituttenes relative resultatuttelling målt mot egen budsjettramme, 2007-2013 


 


Når vi ser på disse relative tallene for hvert år over tid helt fra 2007 ser vi at både SIH og IGS i alle år har klart å hente 
ut mer av resultatpotten enn sin egen andel. IKF og IKO har mindre uttelling enn sin budsjettandel i alle årene. IBM 
har 5 positive år mens 2013 fikk de samme uttelling som de la inn i resultatpotten. Både Gade, IFI og IKM har positiv 
uttelling de siste årene.  


 
 
 
 
 


2010 2011 2012 2013 sum
IBM 145 001     -216 000    -162 000    202 000     -31 000      
GADE 228 000     354 000     153 000     -19 000      716 000     
IKF 98 999       -127 000    53 000       35 000       60 000       
IFI 235 000     433 000     294 000     -41 000      921 000     
IKM 131 000     -70 000      281 000     130 000     472 000     
IKO 31 000       -101 000    58 000       357 000     345 000     
SIH -131 000    -265 000    -114 000    207 000     -303 000    
ISF 130 000     98 000       201 000     89 000       518 000     
SUM 868 000     106 000     764 000     960 000     2 698 000  


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IBM -3,5 % 2,6 % 3,3 % 2,9 % 1,5 % 1,9 % 0,0 %
GADE -3,4 % -3,4 % -2,1 % -1,1 % 0,7 % 2,8 % 0,7 %
IKF -1,5 % -3,8 % -2,8 % -2,2 % -2,9 % -0,4 % -2,1 %
IFI 0,4 % -1,4 % -2,5 % -2,3 % 0,5 % 2,3 % -0,5 %
IKM 2,6 % -2,7 % -1,2 % -0,7 % -1,2 % 2,1 % 0,7 %
IKO 0,0 % 0,0 % -2,6 % -2,2 % -2,7 % -1,1 % -2,0 %
SIH 3,3 % 6,3 % 4,6 % 3,2 % 1,4 % 2,1 % 1,0 %
ISF 2,1 % 2,5 % 3,3 % 2,4 % 2,6 % 3,7 % 2,2 %
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Figur 4 Instituttenes relative resultatuttelling målt mot egen budsjettramme, 2007-2013 


 
 
 
Ser vi bare på 2009-2013 er det de samme utviklingstrekkene som gjør seg gjeldende men de negative 
uttellingene for IBM (kun i 2007), Gade og IKF ikke synes for 2007 og 2008. 
 


Figur 5 Instituttenes relative resultatuttelling målt mot egen budsjettramme, 2009-2013 


 
 
 
Vedlegg til fakultetsstyresak 110/13, møte 11.12.2013, Ørjan Hauge, 03 12 2013. 
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FRAMTIDENS FAKULTET – ORGANISERING AV TEKNISK TJENESTER 


 
Det vises til fakultetsstyre-sak 105/2012, 7.11.2012, Framtidens fakultet; Prosess og status 
organisasjonsplan. Det vises videre til sak om organisering av tekniske tjenester i møte 
20.2.2013, sak 6/13, og sak 49/13, 12.6.2013. 
 
Organisering av arbeidet 
Prosessen er ledet av en prosjektgruppe som er organisert under Styringsgruppen for 
Framtidens fakultet. Prosjektets organisering framgår av vedlegg 1. Leder for arbeidet som 
utføres ved instituttene er instituttleder, som også inngår i prosjektgruppen ved fakultetet.  
 
Institutt for biomedisin (IBM), Institutt for klinisk odontologi (IKO) og institutt for global helse 
og samfunnsmedisin (IGS) har gjennomgått sin organisering av tekniske funksjoner, men 
planlegger ikke endringer nå.  
 


- IBM har gjennomført en tilpasning av organisering av de tekniske tjenenestene ved 
instituttet i 2006 og har fulgt opp dette med en naturlig tilpasning som det er til enhver 
tid er behov for ut fra både fagenes utvikling, samt arbeidsgivers og arbeidstakers 
behov.  


 
- Ved IKO er det ikke noe ønske om å endre dagens situasjon. Tekniske stillinger 


tilknyttet Odontologisk universitetsklinikk var en del av 
organisasjonsutviklingsprosjektet i 2011, og det er ikke planer om endringer for 
klinikkens tekniske stillinger. 


 
- Ved IGS er det få tekniske tilsatte. Disse er knyttet til statistikkenheten/kjernefasilitet 


for biostatistikk og dataanalyse, og det er ikke planer om endringer.  
 
 
Klinisk institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2(K2) har hatt en mer omfattende gjennomgang av 
sitt tekniske personale etter ny instituttorganisering som har berørt disse instituttene i større 
grad.  
 


- K1 har ikke planlagt vesentlige endinger, men vil gjennomføre kompetanse-
kartlegging av teknisk personale for å få oversikt over instituttets kompetanse som 
grunnlag for en samlet kompetanseutviklingsplan og for den enkelte tekniske tilsatte.  


 
- K2 har gjennomført en kompetansekartlegging og har utarbeidet forslag til 


retningslinjer for teknikerfordelingen mellom forskningsgruppene. Instituttet har videre 
gjennomført samtaler med de teknisk ansatte i bevilgningsfinansierte stillinger og 
planlagt en ny fordeling av tekniske stillinger på grunnlag av bestemte kriterier 


 
 







Det er høsten 2013 arbeidet videre med organisering av tekniske tjenester i tråd med vedtatt 
framdrift i prosjektgruppens milepælsplan.  
 
 
Milepælsplan – organisering av prosjekt for tekniske tjenester 
 
Tidspunkt Deltakere, møtearena Agenda 
7.11.2012 Fakultetsstyrebehandling, 


sak 105/12- Framtidens 
fakultet. Prosess og status 
organisasjonsplan 


Prosess som legges ved instituttene i 
arbeidsgrupper, med en liten prosjekt-
gruppe bestående bl.a. av prodekan (leder) 
og instituttledere. 
 
Prosessen starter våren 2013, etter at 
innfasingsperioden i ny struktur er overstått, 
for å sikre tilstrekkelig ledelsesfokus. 
 


28.1.2013 Prosjektgruppemøte Gjennomgang av plan for prosjektet og 
utarbeiding av internt arbeidsnotat med 
oppsummering av mulige konsekvenser av 
ny instituttstruktur i forhold til ny 
instituttstruktur.  
 


20.2.2013 Fakultetsstyrebehandling, 
sak 6/13 – Organisering 
av tekniske tjenester 


Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen arbeide 
videre med de tekniske tjenestene ved de 
enkelte instituttene i tråd med redegjørelsen 
i saksframlegget og får saken forelagt for 
vedtak i juni 2013. 
 


16.4.2013 Instituttene rapporterer 
om status og planer. 
Frist 19. april 


Korte statusrapporter for hva som er gjort 
så langt, og hva som er planene ved deres 
institutter. 
 


23.4.2013 Styringsgruppemøte  Styringsgruppen ba om en milepælplan for 
arbeidet ved instituttene. Fagforeningene 
inviteres til informasjonsmøter ved 
instituttene og gis statusrapporter om 
arbeidet med tekniske funksjoner. 
 


22.5.2013 Instituttene rapporterer. 
Frist 31.5. 


1. Kartlegging av dagens tekniske 
tjenester (organisering og drift) 


2. Evt. justeringer i instituttenes 
tekniske funksjoner 


3. Milepælsplaner for instituttenes 
prosesser 


4. Informasjon og Involvering av 
representanter for tekniske ansatte i 
instituttprosessen. 
 


27.5.2013 Forhandlingsutvalget UiB Orientering 
 


29.5.2013 Møte i prosjektgruppen  
 


Gjennomgang av instituttenes planer, status 
for arbeidet og poengtering av viktigheten 
for god informasjon til de teknisk ansatte. 
 







31.5.2013 Instituttene rapporterer 
 
 


 


10.6.2013 Informasjons- og 
drøftingsutvalget 
 


 
 


12.6.2013 Fakultetsstyrebehandling 
 


 


19.8.2013 Prosjektgruppemøte Planlegge høsten 2013, Gjennomgang av 
milepælsplaner for instituttenes 
arbeidsgrupper og arbeidet som skal 
gjennomføres ved det enkelte institutt. 
 


22.8.2013 Styringsgruppemøte Gjennomgang av instituttenes milepæls-
planer og statusrapport. 
Oppsummering av prosjektgruppens plan 
for videre framdrift for prosjektet.  
Milepælsplan. 
 


16.9.2013 Informasjons- og 
drøftingsutvalget 
 


Informasjon/drøfting om status for arbeidet 
 


17.10.2013 Prosjektgruppemøte 
 


Gjennomgang av instituttenes arbeid og 
plan for videre arbeid 
 


13.11.2013 
 


Forhandlingsutvalget 
 


 


18.11.2013 
 


Informasjons- og 
drøftingsutvalget 
 


 


21.11.2013 
 
 


Styringsgruppemøte 
 


Prosjektgruppens vurdering og anbefaling 
legges fram for styringsgruppen 


9.12.2013 Informasjons -og 
drøftingsutvalget 
 


 


11.12.2013 
 
 


Fakultetsstyrebehandling Plan for implementering 
 


Fra januar 2014 
 
 


Instituttene Implementering av evt endret modell for 
tekniske tjenester ved aktuelle institutter 


 
 
Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 har rapportert om status for arbeidet utført ved 
instituttene pr. november 2013. 
 
 
Tekniske tjenester ved Klinisk institutt 1 
Rapport fra Klinisk institutt 1 (Vedlegg 2) 
 
Tekniske ansatte vil ha arbeidsoppgaver som ligger innenfor dem de hadde tidligere og 
tilknytning til seksjon, forskningsgruppe, kjernefasilitet endres ikke. Instituttet arbeider for en 
langsiktig fleksibilitet der man gjennom faglig samarbeid finner gode konstellasjoner slik at 







relevante forskere og forskningsgrupper samarbeider. Dette vil samtidig legge til rette for en 
kompetanseutvikling for teknisk personale. 
 
Tekniske ansatte ved Dyreavdelingen rapporterer til leder av kjernefasiliteten.  De øvrige 
tekniske ansatte rapporterer til seksjonsleder. De eksternt finansierte rapporterer til 
forskningsgruppeleder som er ansvarlig for den eksterne bevilgningen. 
 
Instituttet har hatt møter med alle teknisk ansatte, seksjonsledere ved seksjoner med teknisk 
ansatte, relevante tillitsvalgte, samt instituttledelsen.   
 
Klinisk institutt 1 planlegger ingen endringer i organisering av de tekniske stillingene. 
Instituttet har etablert et teknikerforum for alle tekniske tilsatte ved instituttet. 
 
 
Tekniske tjenester ved Klinisk institutt 2 
(Rapport fra Klinisk institutt 2 (Vedlegg 3) 
 
Klinisk institutt 2 har foretatt en kompetansekartlegging for å planlegge kompetansehevings-
tiltak for teknikere og sette av resurser til dette fra instituttets side.   
 
En arbeidsgruppe med representanter for de faste vitenskapelige ansatte og teknikerne har 
utarbeidet forslag til retningslinjer for teknikerfordelingen mellom forskningsgruppene.  
 
Forslaget er tatt opp med teknikerne og fagforeningene og behandlet i instituttets 
forskningsutvalg, fellessamlinger og i instituttrådet og instituttet har planer for en refordeling 
av tekniske ressurser på grunnlag av modellen.  
 
 
Styringsgruppen for Framtidens fakultet  
behandlet plan for sluttføring av planleggingsfasen av prosjektet og videreføring og 
iverksetting av prosjekt for organisering av tekniske tjeneste i møte 21.11.2013. 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til prosjektgruppens anbefaling: 


  
- Klinisk institutt 2 sluttfører arbeidet med samtaler med den enkelte tekniske tilsatte 


finansiert over grunnbudsjettet ved instituttet. 
- Ny fordelingsnøkkel som er behandlet i instituttrådet og forankret internt ved 


instituttet, drøftes i Informasjons- og drøftingsutvalget ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 


- Klinisk institutt 2 gjennomfører en fordeling av tekniske tilsatte etter den 
fordelingsnøkkel som er godkjent av instituttrådet, med plan om iverksetting av 
endringene fra januar 2014. 


- Alle instituttene utarbeider planer for kompetansebygging rundt tekniske tjenester og i 
den individuelle oppfølgingen av den enkelte teknisk ansatte i tråd med prinsippene 
vedtatt av Fakultetsstyret i sakene 6/13 og 49/13. Det er viktig at det ikke er tvil om 
hvem som er overordnet for hver enkelt teknisk ansatt, og dermed også hvem som 
har ansvar for den enkeltes arbeids‐ og personalledelse, herunder HMS-arbeid, 
medarbeidersamtaler og annen oppfølging, inklusive oppdaterte planer for 
kompetanseutvikling. 


- Det foretas en vurdering og statusrapport om tekniske tjenester om 2 år. 
 
Styringsgruppen var videre opptatt av at tekniske tilsatte som var eksternt finansiert også ble 
inkludert i informasjon som gis ved instituttene. 
 
 
 







 
 
Fakultetsdirektørens kommentar  
Det er viktig at instituttene prioriterer god ledelse og medarbeideroppfølging av det tekniske 
personalet slik det ble beskrevet i notat pr. 1.2.2013 (vedlegg 4). Det må også legges til rette 
for kompetanseutvikling for denne viktige gruppen slik at fakultetet kan nå sine mål om en 
nyskapende forskning og utdanning av høy kvalitet. 
 
Det er mange teknisk tilsatte som er ekstern finansiert ved instituttene. Det er svært viktig at 
alle tilsatte gis felles informasjon, deltar i felles teknikerforum og behandles på en tilsvarende 
måte som bevilgningsfinansierte.   
 
Det er viktig at endringer som gjennomføres følges opp med tanke på at intensjonene og 
virkning av endringene vurderes.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Fakultetsstyret tar saken til etterretning og ber instituttene følge opp sine planer for 
organisering av tekniske tjenester. 


 
2. Fakultetsstyret ber om at det fremlegges en vurdering og statusrapport om tekniske 


tjenester fra instituttene våren 2016. 
 


 
 
 
 
Vedlegg: 


1. Prosjektorganisering Framtidens fakultet - tekniske tjenester  
2. Rapport fra Klinisk institutt 1 pr. november 2013 
3 Rapport fra Klinisk institutt 2 pr. november 2013. 
4 Prosjektgruppens notat pr.1.2.2013 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12.2013 INSE 
 







Vedlegg1  
 
PROSJEKTORGANISERING – FRAMTIDENS FAKULTET – TEKNISKE TJENESTER 
 


 
 
 
 
Prosjektgruppen består av: 


• Robert Bjerknes (leder) prodekan 
• Rolv Terje Lie   instituttleder IGS 
• Nils Erik Gilhus  instituttleder K1 
• Per Bakke   instituttleder K2 
• Rolf K. Reed   instituttleder IBM 
• Anne N. Åstrøm  instituttleder IKO 
• Inger H. Senneseth  administrativ koordinator 


 


styringsgruppens sammensetning er justert idet Robert Bjerkens leder prosjektgruppen, 
erstattes han av visedekan Arne Tjølsen i styringsgruppen, slik at den er nå blir sammensatt 
slik: 


• Nina Langeland, dekan Det medisinsk-odontologiske fakultet (leder)  
• Arne Tjølsen, visedekan Det medisinsk-odontologiske fakultet  
• Line Rye, personaldirektør, Personal- og organisasjonsavdelingen  
• Jarle Eid, dekan Det psykologiske fakultet  
• Randi Heimvik, hovedtillitsvalgt Parat UiB  
• Knut-Jan Andersen, Forskerforbundet UiB  







Tekniske ressurser og tjenester ved Klinisk institutt 1 (K1) 
 
K1 har 25 faste årsverk (35 personer) og 3 eksternt finansierte i tekniske stillinger, knyttet til 
laboratorier ved følgende enheter/ fagområder: 
 


- Dyreavdelingen 
- Gades laboratorium for patologi 
- Felles forskningslaboratorium for kirurgi 
- Nevrologisk forskningslaboratorium 
- Laboratorium ved Seksjon for øye og hud 
- Laboratorium ved Seksjon for gastro, nefro og ernæring 


 
De aller fleste av K1 sine teknikere er tilsatt ved Dyreavdelingen og Gades laboratorium for 
patologi. 
 
I forbindelse med omstillingsprosessen ved MOF ble det, både på allmøter og i skriftlige 
rapporter, informert om at alle teknisk ansatte ved MOF skulle gjennom en 
omstillingsprosess i 2013. Det var tenkt en lignende prosess som de administrativt tilsatte var 
gjennom i 2012. I fakultetsstyremøte 22.2.2013, sak 6/13, ble fakultetsledelsen bedt om å 
arbeide videre med de tekniske tjenestene ved de enkelte institutt. Klinisk institutt 1 ønsker 
ikke en stor omstillingsprosess av de tekniske tjenestene ved K1, men vil organisere 
tjenestene slik at ressursene blir benyttet optimalt.  
  
 
 
Organisering av tekniske tjenester ved K1 
 


- Klinisk Institutt 1 tar ikke sikte på å gjøre endringer knyttet til tekniske funksjoner som 
innebærer omstilling. De tekniske ansatte vil fortsatt ha arbeidsoppgaver som ligger 
innenfor dem de hadde tidligere. Tilknytning til seksjon, forskningsgruppe, 
kjernefasilitet endres ikke.  De tekniske ansatte knyttet til Dyreavdelingen rapporterer 
til leder for denne kjernefasiliteten. De øvrige tekniske ansatte rapporterer til 
seksjonsleder. De eksternt finansierte rapporterer til forskergruppeleder, den som er 
ansvarlig for den eksterne bevilgningen. 


 
- Klinisk Institutt 1 arbeider for en langsiktig fleksibilitet knyttet til utnyttelse av tekniske 


ressurser, og med en noe mer fleksibel tilgang til tekniske ansatte og tekniske 
funksjoner. Det er ønskelig at man gjennom faglig samarbeid finner gode 
konstellasjoner slik at relevante forskere og forskningsgrupper finner sammen i god 
og felles utnyttelse.  Dette vil samtidig innebære en kompetanseutvikling.  


 
- Klinisk Institutt 1 tar sikte på en jevn og kontinuerlig kompetansebygging knyttet til 


tekniske tjenester og teknisk ansatte. Det er etablert et felles forum for alle teknisk 
ansatte ved instituttet.  Det har tidligere vært et slikt forum knyttet til patologi, som nå 
blir ekspandert.  Instituttet tar sikte på å bidra til at det avholdes regelmessige møter 
med faglig engasjement og interesse.   


 
- Konklusivt vil Klinisk Institutt 1 utvikle og bygge kompetanse knyttet til forskning og 


forskningssamarbeid, ikke minst overgripende mellom klinikk og laboratoriebasert 
medisin.  De teknisk ansatte og de tekniske funksjonene er helt sentrale i en slik 
faglig utvikling.  Vi anser at en slik utvikling best ivaretas ved gradvise og omforente 
prosesser tuftet på et faglig samarbeid om felles problemstillinger og der teknisk 
ansatte inkluderes i alle trinn og på alle nivåer. 


 
 







Milepælsplan - tekniske tjenester ved Klinisk institutt 1 
 
 
Tidspunkt 


 
Deltakere 


 
Agenda 


 
Januar 2013 
 


 
Alle ved K1 


 
Allmøte med informasjon om organisatoriske planer 
for K1 
 


 
03.04.2013 


 
Alle tekniske ansatte 


 
Informasjon om instituttets planer for tekniske 
tjenester. 
 
Møteledere: instituttleder og administrasjonssjef 
 


 
19.4.2013 


 
Rapport til fakultet 
 


 
Statusrapport til MOF om hva som er gjort og 
videre planer 
 


 
17.06.2013 
 


 
- Tekniske ansatte 
- Seksjonsledere 
- Representanter fra 


fagforeningene ved 
UiB 


 


 
Informasjonsmøte om tekniske tjenester ved K1. 
 
Oppsummert: 


- K1 tar ikke sikte på å gjøre endringer knyttet 
til tekniske funksjoner som innebærer 
omstilling.  


- De tekniske ansatte vil fortsatt ha 
arbeidsoppgaver som ligger innenfor dem 
de hadde tidligere.  


- Tilknytning til seksjon, forskningsgruppe, 
kjernefasilitet endres ikke.  


- De tekniske ansatte knyttet til 
Dyreavdelingen rapporterer til leder for 
denne kjernefasiliteten. De øvrige tekniske 
ansatte rapporterer til seksjonsleder. De 
eksternt finansierte rapporterer til 
forskergruppeleder, den som er ansvarlig 
for den eksterne bevilgningen. 


- Det skal gjennomføres en 
kompetansekartlegging med det mål å få 
benyttet de tekniske resursene ved K1 på 
best mulig måte og gi teknisk ansatte gode 
forutsetninger for å utføre arbeidet sitt 


- Kompetansehevingstiltak vil bli vurdert 
 
Åpen diskusjon, spørsmål og svar, med deltakelse 
fra de teknisk ansatte, tillitsvalgte og ledelsen  
 


 
August -
oktober  
2013 


 
Ledelsen og TA 


 
Planlegging av kompetansekartleggingen og 
utvikling av verktøy 


 
November/ 
desember 
2013 


  
Kompetansekartlegging 







 
Desember 
2013 
 


 
Ledelsen og TA 


 
Planlegging av nødvendige og ønskede 
kompetansehevingstiltak 
 


 
Januar 2014 
 


 
Ledelsen  


 
Iverksettelse av kompetansehevingstiltak  
 


 







PROSJEKTPLAN  
 
Prosjektmål: Rett teknisk kompetanse til riktig forskningsgruppe ved Klinisk institutt 2. 
Virkemidler:  


1. Kompetansekartlegging av fast tilsatte tekniske medarbeidere 
2. Fastsette prinsipper for tildeling av teknikerressurser i forskningsgruppene 
3. Framtidig plan for kompetanseutvikling av teknisk tilsatte 


 
Prosjektprosess – tre faser 


 
Prosjektorganisering 
Arbeidsgruppe 


1. Eystein Husebye (professor), leder 
2. Harleen Grewal (professor) 
3. Janne Molnes (teknisk tilsatt) valgt av teknikerforum 
4. Rita Holdhus (teknisk tilsatt) valgt av teknikerforum 
5. Synnøve Myhre (administrasjonssjef), sekretær 


 
Mandat: Kartlegge kompetansen til de fast tilsatte teknikerne, kartlegge dagens fordeling av 
tekniske tilsatte, lage forslag til ny fordelingsnøkkel av tekniske ressurser og hvordan tildeling 
skal skje. 
 
 
Vedtaket i instituttrådet 28. august: 
 
Vedtak: Instituttrådet tar informasjonen til etterretning, og ser seg fornøyd med fremdriften i 
prosessen og ønsker orientering av saken på neste møte. 
Instituttrådet ber instituttledelsen utøve skjønn i den videre prosessen for å ivareta den enkelte teknisk 
ansatte. Den matematiske formelen skal være veiledende*. 
 
Teknikerfordelingen til de ulike forskningsgruppene skal skje etter følgende formel:  
 
antall faste vitenskapelige årsverk i forskningsgruppen skal telle 40 % 
antall publikasjoner blant de faste vitenskapelige årsverk i forskningsgruppen skal telle 20 % 
antall doktorgrader fra forskningsgruppen skal telle 20 % 
antall siteringer til publikasjoner fra de faste vitenskapelige årsverk i forskningsgruppen skal telle  
20 % 







 
Perioden som registreres er fom 2008 tom 2012  
Publikasjoner er fra PubMed 
Siteringer er hentet fra web of science: 
(http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=Gen
eralSearch&SID=U1cJOE35vzJ3ucAdtMd&preferencesSaved=) 
 



http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=U1cJOE35vzJ3ucAdtMd&preferencesSaved

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=U1cJOE35vzJ3ucAdtMd&preferencesSaved





 


Milepælsplan for teknikerprosess ved K2  
  
Oppstart april  
Uke 15 Informerer IDU ved fakultetet om hvilke planer K2 har 


for denne prosessen 
Uke 15 Legger saken frem for FU ved K2, for å diskutere 


prosess og begynne forberedelsene for å drøfte 
prinsipper for fordeling 


Uke 15 Utarbeide et enkelt mandat og sette ned en 
arbeidsgruppe som holder i prosessen for å sikre 
fremdrift. Arbeidsgruppen bør bestå av vitenskapelige 
og teknisk tilsatte ved K2. Adm sjef er sekretær for 
gruppen. 


Uke 16 Instituttrådsmøte 17. april der teknikker prosessen 
legges frem som drøftingssak. 


Uke 16 Informasjonsmøte for alle teknikere og vitenskapelige 
ved K2, der vi informerer og involverer teknikeren i 
prosessen. 


KOMPETANSE-
KARTLEGGING 


 


Uke 16 Kartlegge verktøy for kompetansekartlegging av fast 
tilsatte teknikere ved K2. Personal seksjonen bistår K2 i 
dette arbeidet. 


Uke 17 og 18 Gjennomfører kompetansekartlegging, forhåpentligvis 
elektronisk. 


Uke 19 FU møte der en analyserer resultatene av 
kompetansekartleggingen, og drøfter prinsipper for 
organisering og tildeling av teknikere. 


Uke 21 Informerer teknikker gruppen om status for prosjektet. 
Deltakelse ved arbeidstakerorganisasjonene. 


Uke 21 Informerer i K2 nytt om resultat av prosessen,  
Uke 26 Arbeidsgruppen kommer med forslag til prinsipper for 


fordeling av teknisk resurser 
Uke 29 Utarbeides et datasett for de parameterne som 


arbeidsgruppen har drøftet, som skal legges frem for 
forskningsutvalget. 


FREMTIDIG 
KOMPETANSEBEHOV 


 


Uke 32 Utarbeides og sendes ut et spørreskjema til 
forskningsgruppelederne hva de ser for seg av teknisk 
behov og fremtidig teknisk kompetanse. 


Uke 34 Arbeidstakerorganisasjonene inviteres til 
informasjonsmøte – forslag fra arbeidsgrupper (tentativt 
20. august) 


Uke 34 Forskningsutvalget har seminar og drøfter prinsippene 
21. august 


Uke 35 Behandles i Instituttrådet i særmøte 28. august 







Uke 36/37 Informasjon til teknikere ved k2 i eget møte (tentativt 
mandag 2. september) 


Uke 37/38 Møte med forskningsgruppelederne om implementering 
av prinsippene 


28. august Instituttrådet vedtar prinsippene for fordeling av 
tekniske resurser finansiert av GB. 


Uke 38 IDU-utvalget 
26. september Forskningsgruppelederene blir presentert den 


stillingsprosent av tekniske tjenester hver 
forskningsgruppe får tildelt, eller formel som er 
bestemt i instituttrådet 


Uke 41 til uke 44 Samtaler med den enkelte tekniker som er 
finansiert av GB. 


Uke 44,til 46 Innplassering av teknisk kompetanse til 
forskningsgruppe 


Uke 45, 46 Dialog med de teknikerne som får en endring i 
forhold til å arbeide opp mot flere og andre 
forskningsgrupper, gjelder 4. stk 


13. november Presentert i forhandlingsutvalget ved UiB. 
18. november IDU 


 
Oppdatert milepælsplan for k2 per november 2013. 
 
Per S. Bakke 
Instituttleder 







VEDLEGG 1-Fakultetsstyresak 111/13, 11.12.2013 


 


Internt arbeidsnotat pr. 01.02.13 – versjon 2.1 


Oppdatert etter møte med instituttlederne 28.01.13. 


 


Organisering av tekniske tjenester ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) 


Tekniske tjenester er i dag i all hovedsak organisert ved instituttene, og de inkluderer bl.a. 
forskningstekniske støttefunksjoner, undervisningsstøtte og ulike driftsfunksjoner. 
Arbeidsoppgavene spenner vidt både i innhold og kompleksitet både innen og mellom dagens fem 
institutt, noe som også avspeiles i dagens kompetanseprofil hos de ansatte. I tillegg til teknikere som 
er ansatt på grunnbevilgningen, kommer teknikere ansatt gjennom eksternfinansierte prosjekter. 


Teknikergruppen er en svært viktig ressurs for forskning og undervisning ved MOF. Som ledd i 
prosjektet «Tekniske fellesfunksjoner» (2008), fakultetets strategiprosess (2008-10) og prosjektet 
«Framtidens fakultet» (2011-12) ble organiseringen av de tekniske tjenestene i de daværende syv 
instituttene og på fakultetsnivået kartlagt. Det framkom da at det i hovedsak var godt organiserte 
tjenester, som bidro vesentlig til forskning, undervisning og drift ved MOF. Det var likevel en del 
variasjon i måten tekniske tjenester ble organisert på, og det framkom f.eks. at linjer for oppfølging 
(bl.a. knyttet til arbeidsledelse og personalledelse) ikke alltid var like tydelige. Det var også variasjon i 
hvilken grad det ble arbeidet langsiktig med å vedlikeholde og bygge opp kompetanse i tråd med 
både instituttenes og den enkelte ansattes ønsker og behov. For noen av instituttene var det etablert 
teknikerfora som hadde fokus på utvikling av faglig fellesskap og kompetansebygging.  


Ved innføringen av ny instituttstruktur ved inngangen til 2013 er vitenskapelige og tekniske stillinger 
enten videreført i institutter som i dag enten er uendret eller kun har fått mindre endringer i 
ansvarsområde eller lagt til de to nye instituttene – Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. For 
administrativt ansatte har det vært mer omfattende endringer. Som ledd i prosjektet «Framtidens 
fakultet» er det i oppfølgingen bl.a. av arbeidsgruppe 2 og styringsgruppens innspill, lagt opp til en 
gjennomgang av de tekniske tjenestene, med fokus på hvilke endringer omorganiseringen kan ha for 
de teknisk ansatte (kfr. bl.a. fakultetsstyresak 105/12).  


Hensikten med dette notatet er å oppsummere arbeidet i den nye fakultetsledelsen, der også 
instituttlederne inngår, rundt mulige konsekvenser av den nye instituttstrukturen for de tekniske 
tjenestene.  


1) Hovedstrukturen rundt organisering av de tekniske tjenestene ligger fast, og det innbefatter bl.a. 
at organisering og drift av fakultetets seks kjernefasiliteter og instituttenes forskningslaboratorier 
ikke endres i forbindelse med at noen flyttes til nye institutter. Foto- og tegneseksjonen forblir 
organisert på fakultetsnivået. I dette ligger det også at ny instituttstruktur ikke medfører behov for 
omfordeling av tekniske ressurser mellom instituttene og heller ikke mellom institutt- og 
fakultetsnivået. 







2) Prosessen med justeringer som følger av den nye instituttstrukturen anses ikke som endringer som 
gjør at dette kan ses på som en omstilling, verken for fakultetet samlet eller for det enkelte institutt. 
De teknisk ansatte vil fortsatt ha arbeidsoppgaver som ligger innenfor de de hadde tidligere, og 
tilknytning til forskningsgruppe, kjernefasilitet eller lignende endres ikke.  


3) Det legges i den videre prosessen fra fakultetsledelsen heller ikke opp til innføring av nye 
prinsipper for organiseringen av tekniske tjenester, og bl.a. gjelder dette at forslaget fra 
Arbeidsgruppe 2 om opprettelse av en ny stillingskategori som teknisk koordinator ikke vil bli 
gjennomført.  


4) For arbeidet videre ønsker fakultetsledelsen likevel å forankre noen viktige hovedprinsipper for 
arbeids- og personalledelse, samt kompetansebygging rundt tekniske tjenester ved MOF. 


- Organisering og ledelse: 


o Tekniske stillinger skal organiseres slik det er hensiktsmessig ut fra arbeidsoppgaver, 
og for de aller fleste medarbeidere vil dette bety organisering i den faglige linjen. 
Videre medfører dette at mange vil rapportere til forskningsgruppeleder, mens andre 
vil rapportere til fagområdeleder eller kjernefasilitetsleder. For noen ansatte med 
arbeidsoppgaver knyttet til rene driftsfunksjoner kan det være naturlig at det 
rapporteres til leder i administrativ linje.  


o De ordinære instituttvise prosessene for langsiktig arbeidsplanlegging og 
fordeling/refordeling av tekniske resurser må ta nødvendig hensyn til kontinuitet, 
forutsigbarhet og arbeidsmiljø for den enkelte, samtidig som det sikres gode 
rekrutteringsprosesser og fleksibel og god ressursbenyttelse. 


o Det skal til en hver tid ikke være tvil hvem som er overordnet for hver enkelt teknisk 
ansatt, og dermed også hvem som har ansvar for den enkeltes arbeids- og 
personalledelse, herunder HMS arbeid, medarbeidersamtaler og annen oppfølging 
inklusive oppdaterte planer for kompetanseutvikling. 


- Kompetanse:  


o Instituttene må sikre at det til en hver tid finnes kompetanse som er nødvendig for å 
dekke de tekniske arbeidsoppgavene - fra de enklere til de mest spesialiserte (f.eks. 
knyttet til kjernefasiliteter og høyspesialisert forskningsinfrastruktur). Dette 
innebærer bl.a. å etablere fellesløsninger for å unngå sårbarhet og sikre back up-
funksjoner. 


o Gjennom en samlet plan for hvert institutt og i den individuelle oppfølgingen av den 
enkelte teknisk ansatte, må det settes i verk tiltak for vedlikehold og oppbygging av 
kompetanse. 


o Det bør etableres felles teknikerfora internt ved instituttene, evt. mellom institutter.  


5) Innen utgangen av mai 2013 skal alle institutter ha gjennomgått organisering og drift av sine 
tekniske tjenester. I dette arbeidet er det viktig at representanter for de teknisk ansatte er med.  
Hensikten er å sikre at kartlegge dagens situasjon og eventuelt foreslå justeringer som er tjenlige for 







forsknings- og studievirksomheten ved instituttet, og som er i tråd med de overordnede prinsipper 
som er nedfelt i punkt 4 over. 


6) Det vil bli lagt fram en orienteringssak om arbeidet i fakultetsstyret i februar. I tillegg planlegges 
det en sak til junimøtet for å sikre at prinsippene i dette notatet enten er implementert eller at det 
foreligger en plan for slik implementering innen utgangen av 2013. 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 20. november 2013 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 


***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder) 


Professor Eyvind Rødahl  
    Professor Gunnar Mellgren (vara)  
     
Gruppe B  Stipendiat Helene Bustad Johannessen  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D   Student Stian Sunde Lyngholm  
  Student Eivind Valestrand  
 
Meldt forfall    Professor Helga B. Salvesen (Gruppe A) 


   Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara, Gruppe A) 
Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt 
medlem)  


  
***************************************************************************** 
 
Visedekaner Professor Arne Tjølsen  


Professor Inge Fristad 
 
Administrasjonen  Kst. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth   


Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 106) 
    Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) 
 
    Påtroppende fakultetsdirektør Astrid Johanne Bårdgard  
     
Ekstern observatør   Dag Hellesund, På Høyden (frem til sak 105/13)  







 
Sak I  Godkjenning av innkalling og saksliste 


Utdelt på møtet:  
- Sak 101/13: E-post av 20.11.2013 – «Innspill på IDU-møtet mandat 


18.11.13 til Fakultetsstyremøtet fra Akademikerne og Forskerforbundets 
representanter» 


- Sak 103/13: Ettersendt saksforelegg «Økonomirapport pr. oktober 2013».  
- Sak 105/13: Rettet saksforelegg «Oppnevning av styre for ulike fond og 


legater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet».  
 
Sakene 102/13 og 103/13: Sakene blir behandlet i omvendt rekkefølge.  
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 


Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet 23.10.2013  
Protokollen ble godkjent.  


 
Sak III  Fullmaktssaker – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Sak A:  
- Ekstern observatør Dag Hellesund forlot møtet under behandlingen av 


saken.  
- Det ble bemerket mangler i referat fra Tilsettingsrådet. Dette vil bli fulgt opp. 


 
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. 


 
Sak 101/13 Fritak fra verv som fakultetsstyremedlem - Inge Fristad 


Saksforelegg av 08.11.2013, vedl. (ePhorte 13/8776) og e-post av 20.11.2013 
– «Innspill på IDU-møtet mandat 18.11.13 til Fakultetsstyremøtet fra 
Akademikerne og Forskerforbundets representanter» 
 
Inge Fristad forlot møtet under behandling av saken.  
 
Vedtak:  
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fritar Inge Fristad fra 
vervet som fakultetsstyremedlem for gruppe A for perioden 1.11.2013 – 
31.7.2017 på bakgrunn av at han er oppnevnt som visedekan for utdanning i 
samme periode.  
 


Sak 103/13  Økonomirapport pr. oktober 2013 
 Saksforelegg av 15.11.2013 vedl. (ePhorte 12/6469)    
     
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar Økonomirapport pr. oktober 2013 til etterretning. 
 


Sak 102/13 Budsjett 2014 – momenter og tidsplan   
 Saksforelegg av 11.11.2013 vedl. (ePhorte 13/7076)    
 
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret tar sak om Budsjett 2014 – momenter og tidsplan til 
orientering. 
2. Fakultetsstyret forelegges en sak i møte 11.12.2013, med forslag til 
prinsippvedtak som legges til grunn i budsjettfordelingen for 2014. 







3. Fakultetsstyret utsetter behandlingen av budsjettfordelingen til 29.1.2014. 
 


Sak 104/13 Bemanning og økonomi – Orienteringssak       
 Saksforelegg av 13.11.2013, vedl. (ePhorte 13/12452)    
 
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar sak om Bemanning og økonomi til orientering. 
 


Sak 105/13 Oppnevning av styre for ulike fond og legater ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet  
Saksforelegg av 18.11.2013, vedl. (ePhorte 09/7497)   
Oppdatert saksforelegg ble utdelt ved starten av møtet.  
 
Vedtak:  


I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår 
følgende styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av 
Universitetsstyret: 


1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 
01.08.2013 til 31.07.2017 


Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1  
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin 


2. Astrid og Edvard Riisøens legat – periode 01.08.2013 til 31.07.2017 
Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, seksjon for kardiologi  
Professor Torbjørn Jonung, Klinisk institutt 2  
Edvard Riisøen jr.  


3. Hormonlaboratoriets fond - periode 01.08.2013-31.07.2017  
Professor Gunnar Mellgren, Klinisk Institutt 2  
Professor Robert Bjerknes, Klinisk Institutt 2  
Førsteamanuensis/overlege Jørn Sagen, Klinisk Institutt 2 
Professor/overlege Ottar Kjell Nygård, Klinisk institutt 2 


4. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser – 
periode 2012-2015 


Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 2, 
reoppnevnes til styret i Dr Einar Martens fond. 


5. Norsk Dental Depots fond – periode 01.01.2012-31.12.2014: 
Til reoppnevning av Universitetsstyret: 
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi 
Varamedlem: Professor Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi 
 
Til oppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret: 
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1 


II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
foreslår/oppnevner følgende medlemmer til utdelingskomiteer og 
råd: 


1. Legatkomité – perioden 01.08.2013 til 31.07.2017: 
Fakultetsstyret oppnevner følgende personer til Legatkomité:  







Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1 
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin 
Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2 


2. Oddmars medisinske fond – periode 01.01.2013-31.12.2015 
Fakultetsstyret reoppnevner professor II Odd Helge Gilja til fondsutvalget for 
utdeling av Oddmars medisinske fond. 


3.  Hjertefondet 
Fakultetsstyret foreslår følgende personer for oppnevning som medlemmer av 
Rådet for Hjertefondet for perioden 1.1.2014-31.12.2016: 
 
For donatorene: 
         Direktør Olav Jacob Dreyer, til og med 2015.    
         Kontreadmiral Egil J.Eikanger  
         Direktør Janicke Runshaug Foss (ny)  
         Direktør Rolf Seeberg Gundersen, Reklamebyrået Alf Gundersen AS 
         Direktør Bjart Nygaard, GC RIEBER AS (ny) 
         Direktør Ulf Johan Rieber 
         Banksjef Knut Sundt Rosenlund 
         Direktør Monika Salthella 
  
For Universitetet i Bergen: 
         Professor emerit. Karen Helle, Institutt for Biomedisin, til og med 2015. 
         Professor Gottfried Greve, Klinisk Institutt 2, seksjon for pediatri 
         Overlege dr. med. Svein Rotevatn,  
         Professor dr. med. Nina Øyen, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
         Prof. Dr. med Jan Schjøtt, RELIS (ny) 
         Overlege, PhD Venny Kvalheim (ny) 
 
Fakultetsstyret oppnevner følgende personer som medlemmer av 
innstillingsutvalget for Hjertefondet for perioden 1.1.2014-31.12.2016: 
 
For donatorene: 
          Direktør Ulf J. Rieber  
          Direktør Janicke Runshaug Foss 
For Universitetet i Bergen: 
          Professor Gottfried Greve 
          Professor Nina Øyen 


4. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og 
undervisning - periode 01.08.2013 til 31.07.2017: 


Fakultetsstyret foreslår følgende personer for oppnevning som medlemmer av 
Jubileumsfondets utdelingskomité for perioden 01.08.2013 til 31.07.2017:  
Professor Gunhild V. Strand 
Avdelingstannlege Harald Nesse 
 
Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer 
ved behov. 


 
  







Sak 106/13 Opprykk til professor etter kompetanse - Tre søknader innen fagområdet 
biokjemi/molekylærbiologi - Oppnevning av bedømmelseskomité  
 Saksforelegg av 05.11.2013, vedl. (ePhorte 13/10473, 13/10475 og 13/10476)
  
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende 
bedømmelseskomité: professor Bernd Thiede, professor Berit Johansen, 
professor Einar Jensen og professor Ian Pryme (komitéleder). 
2. Komiteen skal vurdere personlig opprykk til professor etter kompetanse for 
førsteamanuensis Karl Johan Tronstad, førsteamanuensis Frode Selheim 
og førsteamanuensis Frode Berven i fagområdet medisin (biokjemi / 
molekylærbiologi). 
 


Sak 107/13 Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2013 i 
fagområdet medisinsk statistikk - Oppnevning av bedømmelseskomité  
 Saksforelegg av 06.11.2013, vedl. (ePhorte 13/10591)   
 
Vedtak:  
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne 
professor Anne Kjersti Daltveit, professor Marit Bragelien Veierød, og 
professor Petter Lake til bedømmelseskomité for å vurdere søknaden til Stein 
Atle Lie. 
Komiteen skal vurdere personlig opprykk til professor etter kompetanse for 
førsteamanuensis Stein Atle Lie i fagområdet medisinsk statistikk. 


  
Sak 108/13 Tilsetting uten ytterligere utlysning – Fast stilling som førsteamanuensis, 


Institutt for biomedisin – Unntatt offentlighet jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 06.11.2013, vedl. (ePhorte 11/13232). 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
  


Sak IV Orienteringssaker 
 a) Referat fra møte i Utvidet studieledelse av 02.10.2013 


b) Årshjul for fakultetsstyret høst 2013 
c) Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til styret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet  
d) Visedekaner for utdanning – arbeidsdeling  
e) UiBs forslag til statsbudsjettet for 2015: 
Det som er særlig relevant for Det medisinsk-odontologiske fakultet er 
punktene om gammelt odontologibygg, økning i antall studieplasser i medisin, 
samt innmeldt behov for vitenskapelig utstyr og annet brukerutstyr som ved 
nybygg ved etablering av ny barneklinikk i Senter for barn, unge og psyko-
somatisk medisin (BUSP). 
f) Oppnevning av Likestillingskomitéen ved UiB 2013-2017.  


 
 Styret tok sakene til orientering.  
 
Sak V Eventuelt 
  Ingen saker var meldt til eventuelt.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.50.  
 
20.11.2013/raho  





		Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, MOF, 20.11.2013 - u.offl. 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:   Styresak IV 


 
Sak nr.13/8701  Møte: 11.12.2013 


 
 
Orienteringssaker: 
  


a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 24.10.2013, lenke vedl.  
b) Referat – Nasjonalt utdanningsmøte i medisin – november 2013, vedl.  
c) Referat – Nasjonal forskningsdekanmøte – oktober 2013, vedl.  
d) Årshjul for fakultetsstyret høst 2013, vedl.  
e) Orientering om innspill til arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere 


utdanning, (ePhorte 13/3971), vedl.  
f) Orientering om universitetets høringsuttalelse til forslag til endringer i universitets- og 


høyskoleloven (ePhorte 13/7970), vedl.  
g) Dekanen orienterer  


 
 
 
03.12.2013/raho     
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a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 24.10.2013, lenke vedl.  
 
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/315853/M%C3%B8tedokument
%20.pdf 
 


 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/315853/M%C3%B8tedokument%20.pdf

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/315853/M%C3%B8tedokument%20.pdf
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Referat fra nasjonalt utdanningsmøte i medisin onsdag 6. november 2013  


ved Universitetet i Bergen – Det medisinsk-odontologiske fakultet  


Tid: kl. 09.00 – 15.00 


Sted: Styrerommet ved MOF, 4. etg. Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28 


 


Deltakere: 


Ingrid Os, studiedekan medisin UiO 


Rune Thele, seksjonsleder UiO 


Johannes Thomassen Slørdahl, studentrepresentant UiO 


Inger Njølstad, visedekan UiT  


Elin Skog, studieleder UiT 


Børje Cronblad Andersson, studentrepresentant UiT    


Hilde Grimstad, prodekan utdanning, NTNU  


Tore Romundstad, studieleder NTNU  


Erlend Frøland, studentrepresentant NTNU  


Arne Tjølsen, visedekan for medisin UiB  


Eivind Valestrand, studentrepresentant UiB  


Kristin Walter, fungerende seksjonsleder UiB (referent) 


Deltaker under sak 1: seniorrådgiver Trine Grønn, Universitets- og høyskolerådet (UHR) 


 


Velkomst, presentasjon og gjennomgang av referat fra forrige møte.  


Ingen kommentarer til referatet fra 14.03.13.  


 


Orienteringsrunde – nytt fra fakultetene 


UiB: Ordning med to visedekaner er nylig innført, en for medisin og en for bachelor/master.  


Prosessen med ny studieplan i medisin går fremover; to arbeidsgrupper leverte sine forslag før 


sommeren og det avsluttes nå en høringsprosess ved fakultetet.  For farmasistudiet pågår det også 


en prosess knyttet til nasjonal rammeplan (3+2).  Kvalitetssikring av undervisningen ved farmasi som 


tverrfakultært studieprogram var under lupen ved høstens NOKUT-tilsyn ved UiB. UiB venter på 


rapport fra komiteen. 


UiT: Har siden sist fusjonert med Finnmark, nå Norges arktiske universitet. Tromsø har fått 6 nye 


studieplasser i medisin. Revisjonen av medisinstudiet er godt i gang, og nå gjennomføres en 


prøveordning med OSCE før jul. Det jobbes med å få studie i ernæringsvitenskap i Tromsø.  For øvrig 


jobbes det mer med tverrprofesjonelt arbeid (opp mot SFU-søknaden). 


UiO: Revisjonsprosessen for medisin er i gang, fra semester- til modulbasert plan. Oppstart av første 


modul høsten 2014. Modulgruppene dannes etter hvert, og implementeringen skal være på plass 
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innen 2017. Revisjonsforslaget har medført karakterdebatt, og det er nå bestemt at det innføres 


graderte karakterer (innen 2017) med mulighet for bestått/bestått i noen emner.       Digitalisering av 


eksamen omfatter nå flere eksamener i ulike semestre.  


Det er nå i gang arbeid med å starte opp peer-to-peer undervisning for studentene på frivillig basis, 


UiO ønsker å ta dette videre som en aktivitet på siden av ordinær undervisning. Studentene driver 


arbeid og opplæring/kursing på dette selv. Kvalitetssikring av undervisningsmaterialet skal skje av 


lærere. 


Utdanningsledere ved instituttene blir nå etablert, og disse vil bli faste medlemmer i programrådet 


for medisin.   


 


NTNU: Ny rektor er Gunnar Bovim. Ved fakultetet er det nå kun én prodekan for utdanning (ned fra 


to). Studieprogramråd for medisin kommer på plass igjen. Er etablert nestledere ved instituttene – 


styrker undervisningsledelse. 


Det jobbes strukturert med kvalitetssikring av undervisning, som oppfølging av NOKUT-tilsynet. 


Implementerer et nytt kvalitetssikringssystem, og NOKUT kommer tilbake etter jul. 


Arbeid med master i farmasi, i et samarbeid med Nord Trøndelag som har bachelor.  


Fagmiljøet i bevegelsesvitenskap flytter ned til medisinsk fakultet fra 1. januar 2014.    


Har nytilsatt professor i global helse.   Storsatsing ved NTNU er HEVET (Helse, velferd og teknologi). 


Trondheim har startet en gjennomgang av medisinstudiet, ønsker tettere samarbeid mellom 


lærestedene. 


Nytt samarbeid i NEPAL (Katmandu) om sommerskole for studenter. Første gang sommer 2014. ved 


ledige plasser kan det bli aktuelt å gi åpning for studenter fra de andre fakultetene. I tillegg jobbes 


det fortsatt med sommerskole i ledelse for medisinstudenter. 


 


Sak 1:  


Prosjekt kvalitet i praksisstudier - Praksisprosjektet 


Innledning v/ seniorrådgiver Trine Grønn, Universitets- og høyskolerådet (UHR).  


 


Praksisprosjektet er et ledd i oppfølgingen av samspillsmeldingen (Utdanning for velferd, samspill i 


praksis). 31 institusjoner er berørt av prosjektet – i hovedsak vil prosjektet angå 110 profesjons-


utdanningsprogrammer og alle helse- og sosialfaglige videreutdanninger og mastergradsprogrammer 


som har innslag av obligatorisk veiledet ekstern praksis.  


 


Spesialisthelsetjenesten – «sørge for» . Kommunehelsetjenesten – «bør tilby».  


 


Omleggingen av finansieringsordningen fra 2005, med virkning fra 2006. En tverrdepartemental 


arbeidsgruppe søker å finne fram til en finansieringsmodell for praksisstudier som omfatter alle 


aktuelle praksisarenaer for helse- og sosialfagutdanningene, både i offentlig og privat sektor. En 


modell som igjen er aktuell, er om pengene skal følge studenten. Det diskuteres også om og hvordan 


det å motta og veilede studenter i praksisperioder, skal synliggjøres i virksomhetenes 


resultatrapportering og gi uttelling over budsjettet.  


 


KDs intensjon med å gi UHR i oppdrag å gjennomføre praksisprosjektet, er at UHR er i posisjon til å 


organisere og lede et nasjonalt utviklingsarbeid som sikter mot bedre rammer og mer systematisk 


med å sikre kvalitet og relevans i alle typer av praksisstudier.  
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Hva er riktig volum, og hva slag type praksis skal det være i hver av de profesjonsfaglige 


utdanningsløpene? Hvordan kan tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) bli en del av 


undervisningsopplegget og knyttet til gjennomføringen av praksisstudiene? Skal TPS bli ett av flere 


kvalitetskriterier for veiledete praksisstudier? 


 


Hvilke kvalitetskriterier er det vi skal stille til praksisstedene, kanskje vi kan tenke mer kvalitet i 


stedet for om vi har nok plasser? 


 


For medisinstudiet har det skjedd en endring ved at turnusordningen ble omlagt, gjør det enda 


viktigere å definere læringsutbytte for de periodene studentene skal være i praksis. Hva er 


læringsutbyttet for praksisperiodene, hvor skal det være i studiet og hvor lange perioder er 


nødvendig for å gi det definerte læringsutbyttet av en gitt praksisperiode? 


 


Vi må sikre at 2-er stillingene våre har den undervisningskompetansen som er nødvending. Sikre tid 


til veiledning og til systematisk vurdering av studentene i praksisperiodene ved sykehusavdelinger.  


 


Oppfølging videre: Praksisprosjektet ønsker å få identifisert best practice ved lærestedene, og 


oppfordrer til å bruke nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (beskrivelse av læringsutbytte) aktivt for å 


sikre kvaliteten. Lærestedene vil i løpet av 2014 få spørsmål fra prosjektet på hvordan vi jobber i 


praksisfeltet: Det skal gjøres en omfattende kartleggingsundersøkelse både i utdanningene og i 


praksisfeltet for å få fram en beskrivelse av nå-situasjonen og særlige utfordringer knyttet til 


kvalitetssikring av praksisstudiene. 


 


 


Sak 2:  


Jevngodhetsvurdering og hjelpemiddel ved søknad om autorisasjon som lege – status  


Arne Tjølsen innledet til saken og gikk gjennom saksgangen så langt; hva skal til for at en utdanning 


blir vurdert som jevngod med norsk utdanning?  Gjennomgang av utkastet til svar fra fakultetene. 


  


Vi må gjøre oppmerksom på kommunikasjonsaspektet som en del av autorisasjonsprosessen, men i 


en jevngodhetsvurdering vil kommunikasjon ikke være tilsvarende språkkunnskaper.  Språklig 


kompetanse og kulturelle aspekt må omtales videre.      Vårt forslag forutsetter en videre oppfølging 


og prosess i form av fagtester, språkvurdering etc.  


 


Kan vi bli enige om en felles liste for fagene i studiet?  Hvordan kategoriserer vi de ulike 


undervisningselementene våre? Skal vi dele inn fagområdene våre i de samme feltene som 


spesialistutdanningen? 


 


Oppfølging videre: Utkastet til svar fra fakultetene bearbeides videre med tanke på endelig svar til 


Helsedirektoratet. Enighet om at svaret må kobles til en mulig felles beskrivelse av kompetansekrav 


for en medisinstudent (se sak 3 under).  


 


 


Sak 3:   


Felles beskrivelse av kompetansekrav for en medisinstudent - drøfting 


Innledning til temaet v/ Inger Njølstad. 


 


I dette arbeidet er det nyttig å se hva andre land har utarbeidet, og det er i Storbritannina to gode 


eksempler: “Tomorrows Doctor” og “The Scottish Doctor”  (en type akkrediteringsdokumenter) 


Vi kan bruke de to beskrivelsene som en sjekkliste for hva våre kompetansekrav skal inneholde. 
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Drøfting av hvordan vi nasjonalt skal formulere felles kompetansekrav, og hvilke regionale forskjeller 


det vil være. Hvilken status skal en felles beskrivelse ha? Vil den gi lærestedene selvpåførte 


overordnede føringer som vi ikke har i dag? 


 


Oppfølging videre: Enighet om at det nedsettes en arbeidsgruppe nasjonalt, parallelt med at 


fakultetene jobber med egne læringsutbyttebeskrivelser. Studentrepresentant i gruppen må være fra 


slutten av studiet.  


Gruppen starter arbeidet etter at visedekanene har hatt et møte (tentativt 15. januar 2014) for å 


tydeliggjøre mål og legge planer for arbeidet.  


 


 


Sak 4: Felles nasjonal eksamen 


Innledning v/ Ingrid Os. 


Fremmer ideen om å ha en databasert felles eksamen ved alle lærestedene.  


Viktig å fastsette hva som er formålet med en felles eksamen, det vil være avgjørende for testens 


form. Pr i dag har ikke alle graderte karakterer, så hvordan skal vurderingen av en slik eksamen 


være? 


Hvordan kan vi gjennomføre en felles nasjonal eksamen når vi ikke har felles læringsmål? (Jfr. sak 3 


over) En nasjonal eksamen vil være veldig styrende for læring, men det vil være viktig at dette ikke 


bare blir en kunnskapstest.  


Drøfting av om dette ev skal være en eksamen som alle – uavhengig av om de har studert i Norge 


eller ikke – skal ta. Må passe oss for at vi ikke lager et system for å gradere studentene på et 


sluttpunkt som vil bli avgjørende for søknader til stillinger, løsrevet fra studiene for øvrig. 


Oppfølging videre: Ønske om at vi lager et grunnlagsdokument for å se på felles eksamen før 


diskusjonen fortsetter; formål, hva skal testes, kalibrering mellom lærestedene, den nye 


turnusordningen etc. Karakterer eller ikke er et element av diskusjonen. 


 


Sak 5: Status samarbeid om e-læring; den nasjonale læringsportalen 


Den nasjonale arbeidsgruppen skal møtes og fortsette arbeidet snarlig.  


Portalen er åpen, men den offisielle åpningen er ikke foretatt.  


 


Sak 6: Karakterpanel i medisin  


Arne Tjølsen orienterte om møtepunkt for det nasjonale karakterpanelet gjennom høsten. 


Panelet vil anbefale at karakteren E utelukkes. («vesentlige mangler» kan ikke aksepteres i 


helsefagene). Karakteren D ønskes det også en modifisert beskrivelse av. Ellers viktig at 


karakterskalaen ikke divergerer fra andre studier. 


Et element ved innføring av bestått/ikke-bestått var at strykgrensen skulle heves, drøfting i møtet 


hvordan dette har blitt forstått og fulgt opp. 
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Orienteringer 


- Spesialistutdanningen, status fra arbeidsgruppe; prosessen er stoppet opp ift videre utredning av 


konsekvenser for helseforetakene, men universitetene jobber videre med å se på konsekvenser for 


universitetene. 


- Assessment-kurs 24. og 25.mars 2014 i Tromsø. Invitasjonen sendes pr e-post. 


- Første runde søknader SFU; endelig vurdering blir kunngjort på NOKUTs jubileumskonferanse senere 


i uken (uke 45). 


 


Eventuelt  


Felles beskrivelse av hva en medisinstudent må evne/klare under studietiden? Vi har sett dette fra 


Ontario – Tromsø sender ut informasjon om saken. 


 


Neste nasjonale utdanningsmøte fastsettes til medio mars 2014 (tentativt 19. mars). Forslag om å 


knytte møtedatoen opp mot en felles revisjonssamling for studieadministrativt ansatte 20./21. mars. 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Telefon 55582086 


Telefaks 55589682 


post@mofa.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Jonas Lies vei 79 


Bergen 


Saksbehandler 


Inger Hjeldnes Senneseth 


55586671 
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Utkast til referat 
Nasjonalt forskningsmøte, 31. oktober 2013.      
 


Tid/sted: 31. oktober 09:00 – 15.30, Styrerommet, Fakultetsadministrasjonen. 


 


Tilstede: Sameline Grimsgaard (UiT), Ståle Liljedal (UiT), Jan Rosenvinge (UiT), 


Bjørn Gustafsson (NTNU), Tore Romundstad (NTNU), Rannveig Tellemand Storeng 


(NTNU), Hilde Nebb (UiO), Anita Robøle (UiO), Ludvig Munthe (UiO), Hilde Jerkø 


(NFR), Mari Nes (NFR), Robert Bjerknes (UiB), Marit Grønning (UiB), Gülen Arslan 


Lied (UiB), Torunn Hole Olsnes (UiB), Unni Kvernhusvik (UiB), Marianne Stien (UiB), 


Karen Brinch (UiB). 


 


Program:  


09:00 Velkommen og presentasjon 
 


Sak 9  Internasjonalisering – hvordan stimulerer vi ved UiT til at forskere 


reiser på forskningsopphold i utlandet? 


- Praktiske ordninger 


- Økonomiske aspekter 


 


Saken ble presentert av Sameline Grimsgaard, UiT 


 


Det er en generell oppfatning ved UiT at det er for lave satser for 


utenlandsstipend. Det finnes muligheter for å oppfinansiere, men det er 


tvil om dette er godt nok formidlet. NFR, universitetene, de regionale 


helseforetakene, EU mfl. bidrar med støtte til mobilitet. Euraxess’ 


stipendbase er informativ og gir en oversikt over noen av disse 


stipendordningene. Institusjonene måles på mobilitet, og man bør 


derfor ha eksakte tall. Cristin ønskes som rapporteringskilde for 


utenlandsopphold. 


 


Ved NTNU har de ulike ordninger ved de fakultetene, men det er et 


ønske at man arbeider for at Det medisinske fakultet skal tilby det 


samme som de andre fakultetene, for eksempel støtte til opphold på 


mer enn 3 mnd. for ph.d.-kandidater.  


 


Ved UiO har heller ikke fakultetet mobilitetsmidler, de ulike 
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forskningsprosjektene finansierer utenlandsopphold for sine 


forskere/kandidater. 


 


Ved UiB har MOF avsatt midler til utenlandsopphold i tillegg til at 


forskningsprosjekter finansierer mobilitet. Ansatte i post.dok.-stillinger 


et år forlengelse hvis de reiser ut et år. Universitetet har også 


mobilitetsmidler og fakultetet har satt av 100.000 til nettverksbygging v/ 


avslutning av EU-prosjekter. Det fremstår ikke som at det er økonomi 


som hindrer mobilitet, men heller at mange ansatte i 


rekrutteringsstillinger er i etableringsfasen og dermed finner det 


vanskeligere å motivere seg for utreise.  


 


NFRs tilbud ikke er fullt utnyttet. Blant annet har post.dok.-ordningen, 


hvor forskeren er to år ute og ett år hjemme, fått 14 nye stipend, det 


oppfordres til å søke.  


 


Det er enighet om at det må settes av strategiske midler til mobilitet for 


å få til en økning i antall utenlandsopphold blant forskerne.  


 


UiB/MOF lager en systematisk oversikt over ordninger ved de ulike 


fakultetene som ettersendes.  


 


Sak 10  Aktuelle problemstillinger fra forskerutdanningsfeltet 


 


- Vurdering av internasjonale utdanninger som grunnlag for 


opptak til ph.d.-programmet (Torunn Olsnes, UiB)  


 


Det er ulik praksis for vurdering av utenlandsk utdanning for opptak til 


ph.d.-programmet ved de ulike universitetene. Skal vurdering av 


internasjonal utdanning gjøres på fakultetsnivå, kreves ressurser og 


kompetanse. Forfalskning av vitnemål er et økende problem og dette er 


et ytterligere argument for en nasjonal felles praksis.  


 


UiO har nylig innført krav om at at søker må ha NOKUT-godkjenning 


når man søker om stipendiatstilling. Ansvaret for å dokumentere 


utenlandsk utdanning er dermed lagt på søker. Dette er praksis i 


utlandet og det er tilsvarende krav på lavere nivå. 


 


Alle fakultetene er enig i at NOKUT-godkjenning skal være krav for å 


søke om ph.d.-opptak. UiB følger opp dialog med NOKUT på denne 


endringen av praksis. 
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- Systematiske review i ph.d.-avhandlingen? mm. (Bjørn 


Gustafsson, NTNU) 


 


UiO godtar per i dag ikke systematisk review-artikler i ph.d.-


avhandlinger. Ved UiB har man ikke vært oppe i problemstillingen. Det 


er skepsis, men saken vil bli lagt fram for programutvalget. NTNU er i 


prinsippet mot, men har godtatt det unntaksvis. UiT mener 


metaanalyser bør kunne godtas, og at slike reviews også vil kunne 


være viktige for å frambringe ny kunnskap.   


 


En annen problemstilling er om kandidater skal få disputere før avlagt 


embetseksamen. Ved UiO og UiT er det ikke mulighet for dette. Ved 


UiO må man ha vært 1 år ved forskerutdanningen før man kan levere 


inn avhandlingen til bedømmelse. Siden dette kan være en ulempe for 


forskerlinjekandidatene, har man ved NTNU i noen tilfeller gitt unntak 


på fullmakt. 


 


- Orientering om NOKUT-evaluering av systemene for 


forskerutdanning ved UiB (Robert Bjerknes, UiB) 


 


NOKUT-gjennomgangen på UiB vil bli presentert på et senere 


tidspunkt, da UiB foreløpig ikke har fått noen tilbakemelding. 


 


10:20 Pause 


 


Sak 11 


10:30 


 


 


 


 


 


Orienteringer fra Forskningsrådet med etterfølgende diskusjon  


 
- Oppfølgingen av evalueringen av biologisk, medisinsk og 


helsefaglig forskning (Hilde Jerkø) 


 


Forskningsrådet har satt i gang ulike tiltak som oppfølging av 


helsefagevalueringen fra 2011. De fleste områder har styrket seg siden 


forrige evaluering, anbefalingene om karriereveier er det som er 


dårligst fulgt opp. Rapport på prioriterte områder vil snart bli publisert 


på nett.  


 


Viktige elementer er styrking av FRIPRO, som også er en 


hovedprioritering i budsjettforslaget, oppbygging av infrastruktur (ny 


tildeling i oktober 2013), samt karriereveier (nytt fellesløft: 100 mill. pr. 


år i 3 år fra 2014 til unge forskertalenter). 


 


I det videre arbeidet vil NFR følge opp de anbefalingene som kom ble 
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gitt og gå i dialog med forskningsmiljøene. HO21-prosessen Helse 


Omsorg blir viktig i tillegg til etablering av forskerskole i bioinformatikk. 


 


- Utfordringer knyttet til finansiering av rekrutteringsstillinger (Hilde 


Jerkø) 


 


Det er nedgang i NFR-finansierte doktorgradsavtaler. Samme trend er 


synlig for postdoktorer. Stipendiatsatsene har økt med 37 %, og det er 


en delforklaring, men NFR lurer på om det også kan skyldes andre 


forhold. Det er blant annet en endring i fordeling av kostnadstyper i 


prosjekter og dermed mindre andel stipendiatmidler. Personalkostnader 


for øvrig har steget, det ser ut som man ansetter mer erfarne forskere 


på bekostning av rekrutteringsstillinger.  


 


- Horizon 2020 (Mari Nes)  


 


Totalramme på Horizon 2020 er 70,2 mrd €.  


Cirka 7 mrd € til «Health, demographic change and wellbeing»  


Programmet har totalt 36 topics og 15 koordineringsaktiviteter. 


 


Hva er nytt:  


- færre og bredere temaer  


- to-trinns søkeprosess 


- utlysning for to år om gangen 


- fokus på tverr- og flerfaglighet 


- e-helse 


- bedrifter kan delta 


- forebygging/behandling av sykdom generelt (som er i god 


overenstemmelse med nasjonale prioriteringer og 


satsingsområder) 


 


Tiltak ved institusjonene: 


NTNU har ansatt en EU-koordinator ved fakultetet. Hensikten er å lære 


miljøene om EU.  


 


UiO har en egen enhet for strategisk forskningsfinansiering som er en 


støttefunksjon ved fakultetet. De går for Århusmodellen hvor store 


prosjekter legges til UiO, slik at ikke sykehusene og UiO blir 


konkurrenter. Videre jobber de mot Marie Curie og andre områder i 


Horizon2020 som industri-universitetssamarbeid.  


 


Ved UiB har fakultetet opprettet 3 hele stillinger til forskningsrådgivning. 
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Det jobbes med å motivere forskere til å søke EU blant annet ved å 


utlyse posisjoneringsmidler. Det er viktig at slike midler når helt ned på 


forskergruppenivå for at det skal ha effekt.  


 


11:45 Lunsj 


 


 


Sak 12 


 


12:45 


 


 


13.20 


 


 


13.40 


 


Utdanning av PhD-veiledere   


 


Presentasjon av «Modul for forskningsveiledning» ved UiB 


Professor Arild Raaheim, Program for læringsforskning, UiB 


 


Kurs i forskningsveiledning – slik gjør vi det ved UiO 


Hilde Nebb, UiO 


 


Systematisk veilederopplæring ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet, UiB 


Robert Bjerknes og Torunn Olsnes, UiB 


 


Fellesdiskusjon inkludert kort orientering fra de ulike fakultetene 


 


Ved UiB får vitenskapelig ansatte tilbud om et veilederkurs, «Modul for 


forskningsveiledning», som utgjør 5 ECTS. Kurset går en gang i året og 


det er deltakere fra alle fakultetene.  


Fakultetet er i tillegg i gang med en utredning av veilederopplæringen 


ved fakultetet. Man ser for seg en tredeling hvor modul 1 utgjør 


basiskunnskaper og ferdigheter relatert til blant annet regelverk. Dette 


kan man se for seg som et e-læringskurs. Modul 2 vil være 


hovedkurset hvor mulige tema kan være roller, ansvar, kommunikasjon, 


læringsutbytte, mobilitet, rekruttering etc. Modul 3 vil være det 


ovennevnte kurset som arrangeres av UiB sentralt.  


 


UiO tilbyr flere ulike kurs relatert til veiledning og veilederrollen, blant 


annet Forskningslederprogrammet som består av fire samlinger i løpet 


av et år. I samarbeid med og for ansatte i helseforetakene og 


legeforeningen tilbys kurset Forskningsledelse og veiledning. Kurset 


består av tre moduler fordelt på et år. I tillegg har UiO dialogmøter hvor 


junior og senior forskere utveksler erfaringer.  


 


NTNU har lenge ønsket å lage et veilederprogram for hele universitetet.  


 


UiT benytter seg av Legeforeningens kurs. 
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UiO har opprettet et Forskerombud. Pr i dag er det en professor 


emeritus som innehar rollen. Ombudet er en tredje og upartisk part som 


brukes i konflikthåndtering gjerne mellom veileder og kandidat. UiO 


sender mandat.  


 


 


14:15 Pause 


 


Sak 12 


14:25 


Videreutvikling av forskerlinjeordningen – behov for et 


supplerende integrert «MD-PhD»-løp? 


Marit Grønning, UiB 


 


Hensikten med Forskerlinjen er å rekruttere leger og tannleger til 


forskningen. Ordningen ble sist evaluert i 2007. 


 


Det kan nå fremstå som at tiden moden for utredning av fullt MD-PhD-


løp. Det er en utfordring å sikre at de mest talentfulle går videre med 


forskning. At studentene går ut i turnus, kan forårsake at de ikke 


kommer tilbake til forskningen igjen.  


 


Det foreslås en ny nasjonal evaluering hvor det kan komme konkrete 


forslag til hvordan et MD-PhD-løp eventuelt kan gjennomføres. Det er 


noen utfordringer i forhold til MD-PhD-løpet, mht. regelverk og 


finansiering/ressurssituasjonen.  


 


Forskningsdekanmøtet ber Forskerlinjene om å komme med et konkret 


forslag til hvordan en nasjonal evaluering kan gjennomføres, inkludert 


hvorvidt en utredning av en mulig MD-PhD-ordning skal inngå i en slik 


evaluering. Saken bes meldt inn til neste nasjonale forskningsmøte. 


Marit Grønning bes om å koordinere arbeidet. 


 


Sak 13 


14:50 


Kort orientering fra fakultetene og Forskningsrådet.  


 


Runde rundt bordet 


 


NTNU har en ny tematisk satsning: helse, teknologi og velferd som 


svar på Horizon2020. Dette vil være basis for å sende søknader. Det 


arbeides mye med dette og det vil bli utlyst en akademisk som skal 


lede dette arbeidet. 


 


NTNU ønsker etikk og redelighet på agendaen neste møte. Det har 


vært noen alvorlige saker i løpet av kort tid og ønsker derfor økt fokus.  
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NOKUT underkjente i vår NTNUs kvalitetssikringssystem. Det har nå 


blitt levert inn på nytt. Underkjenningen skyldtes manglende 


dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeidet, som lagring av rapporter, i 


tillegg til at tiltak må skisseres og følges opp etter endt evaluering. Det 


skal også innføres årlig fremdriftsrapport for ph.d.-kandidatene. 


 


UiT står overfor store utfordringer i forbindelse med fusjon med HiF. 


Ulike kulturer for både utdanning og forskning, infrastruktur, samt store 


avstander etc skal konsolideres. Med nytt rektorat følger også 


strategiarbeid og har en gjennomgang av forskningsgruppene. 


 


Forskerlinjene er kommet ganske langt innen odontologi, farmasi, 


helsefag og psykologi. Det jobbes med ekstern finansiering. UiT har 


søkt KD om 10 % fullfinansiering av 4 etablerte forskerskoler og venter 


svar på SFU-søknad. Det utlyses 2 stipend innen translasjonsforskning 


og det er et ønske å rekruttere morgendagens stjerner.  


 


UiO er i driftsfasen. Medisinstudiet reorganiserer og blir modulbasert fra 


2014. Det vil bli innføring av karakterer i medisinstudiet; dette er 


planlagt satt i gang i 2017. Fakultetssekretariatet omorganiserer og slår 


sammen flere seksjoner. Det er et ønske at lederne skal ha teamleder 


under seg. To seksjoner som slås sammen er Forskerutdanningen og 


Forskningsadministrasjon. Det jobbes med å få tettere bånd til 


instituttene og ansvarliggjøring av instituttlederne. Det ønskes mer 


tverrfaglighet og mobilitet skal samles mot noen få fremfor bredt, da 


spesielt opp mot Russland og St. Petersburg.  


 


NFR: FRIPRO Fellesløftet gir penger til unge talenter. Informasjon om 


vurderingsskjema blir tilsendt. Søknad for stipender med to år ute og et 


år inne har søknadsfrist i mai. SFI hadde 103 søkere til skissefristen i 


oktober. HO21: det har kommet 200 innspill, høring kommer rundt jul. 


Det har blitt foretatt midtveisevaluering i helseprogrammene. Neste 


periode vil det bli større programmer og annen struktur.  


 


Ved UiB er det innkjøring av fremtidens fakultet. Det har blitt etablert en 


egen rekrutteringsseksjon og man ser allerede resultater mht. tidsbruk i 


ansettelsesprosesser. UiB har fått to nye SFFer i 2013. Antallet 


stipendiater har gått ned og øremerking av stipendiatstillinger er 


redusert. I neste fireårsperiode vil man jobbe for å øke ekstern 


finansiering, spesielt fra NFR og EU, gammelt odontologibygg skal 


rehabiliteres og gi mulighet for en samlet helsecampus. Det er et ønske 
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om at deler av psykologimiljøet skal knyttes nærmere det medisinske 


miljøet ved at de flytter til campus Haukeland/Årstadvollen. 


 


15:15 Eventuelt 


 


15:30 Slutt 
 


 


 


 


 


 







uib.no 


Vår 2013
18.sep


23.okt


20.nov


11.des


Høst 2013 Styresaker O-saker 


Sept
. 


• Fullmaktssaker 
• Budsjett 2014 – faglige planer 
• Økonomirapport. pr. august 
• Prolongering av prodekan og visedekan  
• Handlingsplaner- toårsoppsummering 
• Opptakstall  
• Oppnevning av representanter til Tilsettingsrådet 
• Opprettelse av felles Utdanningsråd for MOF-UiB og HUS 
• Oppnevning av ny programsensor internasjonal helse/oral 


sciences 
• Oppnevning av programutvalgsledere studie (oppfølging av 


sak 13/53)  
• Studieplan for medisin – endring av fremdriftsplan 
• Ny PhD-forskrift ved UiB 
• Tilsettinger/utlysninger  


• Referater (REK-VEST; Utvidet 
forskningsledelse; Utvidet studieledelse; 
Nasjonalt dekanmøte) 


• Tildeling av initieringsmidler/ 
alumnusvirksomhet 


• Tilsyn Dyreavdelingen 
• Studieplan medisin, status 
• Oversikt over fakultetsstyre- og 


instituttrådsmedlemmer 
• Kreerte dr.grader  
• Søren Falchs seniorpris  
• Priser utdelt av MOF  
• Vikarmidler til hovedtillitsvalgte 
• Støtte til likestillingstiltak 
• Årshjul for Fakultetsstyret høst 2013 


Okt. • Forslag til møteplan våren 2014 
• Oppnevning av prodekan og visedekaner 
• Økonomirapport pr. september 
• Bemanning og økonomi  
• Studieplan i farmasi - oppnevning av prosjektgruppe og 


mandat  
• Status SFI-prosess – oktober 2013  
• Rutiner for forlengelse av bistillinger  
• Oppnevning av bedømmelseskomité - Opprykk til professor 


etter kompetanse 
• Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunden 


2013) (2 saker)  


• Referater 
• Årshjul for Fakultetsstyret - høst 2013 
• Organisasjonskart, norsk og engelsk 
• Medlemmer til Tilsettingsrådet – perioden 


2013-17 
• Rapportering til DBH 
• Oppnevning av styrerepresentant til Kavli 


forskningssenter  
• Informasjon NIFU – september 2013   
• Dekan orienterer 


Nov. • Fritak fra verv som fakultetsstyremedlem  
• Budsjett 2014 – momenter og tidsplan 
• Økonomirapport pr. oktober  
• Bemanning og økonomi – orienteringssak  
• Oppnevning av styre for ulike fond og legater  
• Oppnevning av bedømmelseskomitéer - Opprykk til 


professor etter kompetanse  
• Tilsetting uten ytterligere utlysning  


• Referat 
• Årshjul for Fakultetsstyret - høst 2013 
• Oppnevning av eksternt medlem og 


varamedlem til styret 
• Visedekaner for utdanning – arbeidsdeling  
• Forslag til statsbudsjettet for 2015 
• Oppnevning av Likestillingskomitéen ved 


UiB 2013-2017  


Des. • Rullering av strategisk plan 2014-2015  
• Budsjettsak 2014 – Prinsipper og status  
• Fremtidens fakultet – Organisering av tekniske tjenester 
• Tilsettinger  


• Referater 
• Årshjul for Fakultetsstyret - høst 2013 
• Orientering om innspill til arbeid med 


langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning  


• Orientering om universitetets 
høringsuttalelse til forslag til endring i 
universitets- og høyskolelov  


• Dekan orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul 2013 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 04. desember 2013 





















































		Sak  IV Orienteringssaker

		a) Referat fra komitémøte i REK Vest 24.10.2013 (lenke)

		b) Referat - Nasjonalt utdanningsmøte i medisin - 6. november 2013

		c) Referat - Nasjonalt forskningsdekanmøte - 31. oktober 2013

		d) Årshjul styresaker høst 2013

		e) Orientering om innspill til arbeidet med langtidsplan for forskning og høyere utdanning

		f) Orientering om universitetets høringsuttalelse til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 11. desember 2013 
 


Sak 164/13   
Tilsetting - midlertidig forsker (20 % bistilling) i 3 år ved Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert 
Stillingen er eksternt finansiert av midler tildelt fra Norges forskningsråd (NFR), og er 
knyttet til prosjektet «Targeting the Tumor Specific Energy Metabolism in 
Glioblastoma».  
 
 
2012/13097 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 


 
Sak 165/13   
Utlysning - midlertidig postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
Stillingen er eksternt finansiert av midler knyttet til prosjektet «Virtual Reality Training for 
Upper Extremity after Stroke - a motivating and effective way of regaining motor function? 
The VIRTUES trial - A randomized controlled international multicenter study” finansiert av 
Norges forskningsråd (NFR). 
 
 
2013/11729 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som postdoktor (100 %) i en periode på tre (3) 
år. Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd (NFR). 
 


2. En forutsetter at Norges forskningsråd fullfinansierer stillingen.   
    


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


 
Sak 166/13  
Utlysning - midlertidig postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
Stillingen er eksternt finansiert av K.G. Jebsen 
 
2013/12330 


Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet bestemmer at det blir lyst ut 


en stilling som postdoktor (100 %) for en periode på tre (3) år. Stillingen er finansiert 
av K.G. Jebsensenteret. 
 


2. Dekanen får fullmakt til å endre utlysningstekst i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning. 
 







 
 
Sak 167/13  
Utlysing av mellombels eksternt finansiert stilling som forskar ved Senter for alders- 
og sjukeheimsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Stillingen er eksternt finansiert av midlet tilknytt prosjektet «Alternativ til 113» og 
finansiert av GC Rieber Fondene. 
 


2013/12421 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels 100 % stilling som forskar ved Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin.  
For søkjarar med medisinsk embetseksamen er det mogleg med 50 % stilling i fire (4) 
år dersom i kombinasjon med klinisk arbeid for å ivareta praksisarbeid. 


2. Stillinga er knytt til prosjektet «Alternativ til 113» finansiert av GC Rieber Fondene. 
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 


Dekan la til: Andre stillingsprosentar kan bli vurdert (20-100 %). 
 
 
Sak 168/13  
Utlysning – stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 
Stillingen er finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet (egenandel) og er en 
del av K.G. Jebsen Senteret for forskning på Influensavaksiner. Koordinert av UiO. 
 
 
2013/12489 
 
 Vedtak:  
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en  
100 % stilling som stipendiat for en periode på fire (4) år ved  
Influensasenteret. Stillingen er finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet og er en 
del av K.G. Jebsen Senteret for forskning på Influensavaksiner.  
2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 2.  
 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved utlysning. 
 
 
Sak 169/13  
Utlysning – Forsker (midlertidig, eksternt finansiert) for 1 år ved Klinisk institutt 1 
 
Stillingen er knyttet til prosjektet nevronal degenerasjon og er finansiert av KG Jebsen Senter 
for Multippel Sklerose forskning. 
 
2013/12534 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som forsker (100 %) for en periode på 1 år ved Nevrologisk 
Forskningslaboratorium, Klinisk institutt 1. Stillingen er knyttet til prosjektet nevronal 
degenerasjon og finansiert KG Jebsen Senter for Multippel Sklerose forskning. 
 


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 170/13   
Tilsetting uten utlysning – midlertidig førsteamanuensis 20 % ved Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert 
 
2013/12505 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 171/13  
Utlysning – midlertidig postdoktor (100 %) i 2 år og 7 måneder ved Institutt for 
biomedisin 
Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og er knyttet til prosjektet 
«Biophysics of visual adaptation: tuning retinal microcircuits for vision in starlight, 
twilight, and daylight». 
 
 
2013/12709 
 
Vedtak:  
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 
midlertidig stilling som postdoktor ved Institutt for biomedisin for en periode på to (2) år og 
syv (7) måneder. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd (NFR)  
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i utlysningsteksten i samsvar for gjeldende 
standard for utlysning  
 
 
Sak 172/13 
Utlysning – midlertidig tilsetting postdoktor (100 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert 
Stillingen er knytt til prosjektet «Deep sequencing in biomedicine» og er finansiert av 
Bergen medisinske forskningsstiftelse (BMFS). 
 
 
2013/12404 
 
Vedtak:  
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 
midlertidig stilling som postdoktor ved Klinisk institutt for en periode på to (2) år. Stillingen er 
eksternt finansiert med midler fra Bergen medisinske forskningsstiftelse (BMFS)  
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i utlysningsteksten i samsvar for gjeldende 
standard for utlysning  
 
 







Sak 173/13   
Utlysing av vikariat (20 % bistilling), førsteamanuensis/universitetslektor i medisin 
(pediatri) ved Klinisk institutt 2 
 
2013/12783 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut eit 


vikariat, 20 % bistilling i medisin (pediatri) ved Klinisk institutt 2 til 31.8.2016. 
Vikariatet er i samband med Knut Øymar sin permisjon. Stillinga er knytt til 
hovudstilling ved Stavanger universitetssjukehus med arbeidsplass ved dette 
sjukehuset. 


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


 
 
Sak 174/13   
Tilsetting etter utlysning – stipendiat SFF CCBIO (eksternt finansiert Kreftforeningen) 
ved Klinisk institutt 1 
 
2013/7916 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 175/13   
Tilsetting etter utlysning – forsker (eksternt finansiert, EU-prosjektet Rapid) ved 
Klinisk institutt 2 


2013/10451 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 176/13   
Tilsetting etter utlysning - postdoktor (eksternt finansiert - BMFS) ved Klinisk Institutt 
2, Det medisinsk-odontologiske fakultet 


2013/8128 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 177/13  
Utlysing av stilling som postdoktor ved Klinisk institutt 1, ekstern-finansiert av NFR 


2013/12940 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels 100 % stilling som postdoktor for ein periode på tre (3) år frå 1.1.2014 







ved Klinisk institutt 1. Stillinga er finansiert av NFR og knytt til eit prosjekt ved 
forskingsgruppa « Mitochondrial Medicine & Neurogenetics». 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
Sak 178/13   
Utlysning av stilling som postdoktor – SFF (finansiert av UiB - egenandel) ved Klinisk 
institutt 2 
Stillingen inngår i Senter for fremragende forskning, Norsk senter for forskning på 
mentale lidelser (NORMENT), som sammen med K.G. Jebsen-senteret for 
psykoseforsking er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og 
Oslo Universitetssykehus. 


2013/13011 


Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 


midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Klinisk institutt for en periode på fire (4) 
år. Stillingen er finansiert av UiB. Dette er en av flere stillinger som utgår fra 
fakultetets SFF. 


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


 
 
Sak 179/13   
Utlysning av stilling som stipendiat – SFF (finansiert av UiB - egenandel) ved Klinisk 
institutt 2 
Stillinga inngår i K.G. Jebsen-senteret for psykoseforsking, som eit multisenter-samarbeid 
mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, saman med 
Senter for framifrå forsking (SFF), Norsk senter for forsking på mentale lidingar (NORMENT). 
 
2013/13031 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 
midlertidig 100 % stilling som stipendiat ved Klinisk institutt 2 for en periode på fire (4) 
år. Stillingen er finansiert av UiB.  


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


 
 
Sak 180/13  
Utlysning av stilling som stipendiat - SFF (finansiert av UiB - egenandel) ved Klinisk 
institutt 2 
Stillingen inngår i Senter for fremragende forskning, Norsk senter for forskning på mentale 
lidelser (NORMENT), som sammen med K.G. Jebsen-senteret for psykoseforsking er et 
samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. 
 
2013/13023 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det blir lyst ut en 
midlertidig 100 % stilling som postdoktor ved Klinisk institutt 2 for en periode på fire 







(4) år. Stillingen er finansiert av UiB. Dette er en av flere stillinger som utgår fra 
fakultetets SFF. 


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


 
 
Sak 181/13  
Utlysing av postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ekstern-
finansiert (NFR) 
Stillinga er finansiert av NFR og knytt til prosjektet «Prioritizing healthcare:  
Tensions and interplays between legal, political, economic and professional perspectives». 


2013/13045 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels 100 % stilling som postdoktor for ein periode på tre (3) år frå 1.4.2014. 
Stillinga er finansiert av NFR og knytt til prosjektet «Prioritizing healthcare: Tensions 
and interplays between legal, political, economic and professional perspectives». 


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







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2013 - per 28. november 2013
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder Kommentar


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 Engen Caroline Benedicte K2 Bjørn Tore Gjertsen Emmet McCormack, Øystein Bruserud
20 Fathpour Pakzad Ashraf IBM Clive Bramham Karin Wibrand
21 Forsaa Vegard Asgeir K1 Jørgen Krohn Gunnar Høvding
22 Fosse Anette IGS Margrethe Schaufel Sabine Ruths


23 Fritze Friederike K1 Dag Årsland Bettina Husebø, Uwe Ehrt, Nils Erik Gilhus
Mulig cotutelle med KI,
 fordeling 50/50


24 Førde Hilde Elise S. IBM Per Øyvind Enger Paal-Henning Pedersen
25 Gari Taye IGS Bernt Lindtjørn Wakari Deressa
26 Gjerde Gudveig Cecilie IKO Kamal Mustafa Trond Inge Berge, Annika Rosen
27 Gjessing Hanne K2 Jutta Dierkes Anette H. Ranhoff, Oddrun A. Gudbrandsen
28 Gjøtterud Tone Elise Gjøtterud K1 Anders Lund Ole Bernt Fasmer, Børge Sivertsen
29 Grytaas Marianne Aardal K2 Kristian Løvås Eystein S. Husebye, Hrafnkell Thordarson
30 Guldbrandsen Astrid IBM Frode Berven Ann Cathrine Kroksveen, Harald Barsnes
31 Gülcan Ferda IKO Anne Nordrehaug Åstrøm Kristin Klock, Gunnar Ekback
32 Hansen Jannicke Slettli K2 Ingrid Smith Stig Harthug







33 Hermansen Erland K1 Kari Indrekvam Christian Hellum
34 Hossain MD. Jubayer A. IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig
35 Hovda Ole Andreas K1 Kerstin von Plessen Maj-Britt Posserud
36 Husby Thomas K1 Hans Flaatten Reidar Kvåle
37 Ibrahim Mohamed IKO Mihaela Roxana Cimpan Kamal Mustafa
38 Inderhaug Eivind K1 Eirik Solheim Allan Larsen
39 Jacob Havjin K2 Olav Dahl Øystein Fluge
40 Jansen Kristian IGS Sabine Ruths Margrethe Schaufel
41 Katiray Leila IGS Thorkild Tylleskär Karen Marie Moland
42 Katle Elin-Johanne K1 Sverre Steinsvåg Jan Gunnar Hatlebakk, Roald Omdal
43 Koch Anne Mette K2 Stig Harthug Rebecca Cox, Roy Miodini Nilsen


44 Lebedev Alexander K1 Dag Aarsland
NE Gilhus, Mona Beyer, Arvid Lundervold, 
Eric Westman


45 Leta Tesfaye Hordofa K1 Ove Furnes Stein Håkon Låstad Lygre
46 Lilleeng Bård Flattun K1 Jan Petter Larsen Espen Dietrichs
47 Lindemark Frode IGS Kjell Arne Johansson Ole F. Norheim, Reidar Kvåle
48 Liu Hengshuo IBM Donald Gullberg Rolf K. Reed
49 Lund Agnethe K2 Torvid Kiserud Cathrine Ebbing, Jørg Kessler
50 Lundemoen Steinar K1 Paul J.A. Husby Ketil Grong, Venny Lise Kvalheim


51 Memirie Solomon T. IGS Kjell Arne Johansson
Ole F. Norheim, Carol Levin, Stephane 
Verguet


52 Mohamed Ali Hiba IKO Marit O. Skeie Ellen Bergreen, Sharafeldin Manal Mustafa
53 Murugan Erusapp Pugazendhi IBM Donald Gullberg Helge Wiig
54 Muwonge Haruna IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland
55 Nacu Aliona K1 Lars Thomassen Halvor Næss


56 Najmi Laeya Abdoli K2 Pål R. Njølstad
Stefan Johansson, Anders Molven, Bente
Johansson


57 Nigatu Amare Workiye IGS Bente Moen Magne Bråtveit
58 Omsland Maria K2 Bjørn Tore Gjertsen Vibeke Andresen, Hans-Hermann Gerdes
59 Opheim Elin Netland K1 Tor Audun Hervig Knut Liseth
60 Pettersen Ina Katrine N. IBM Karl Johan Tronstad Laurence Bindoff
61 Ramsvik Marie Sannes K2 Bodil Bjørndal Inge Bruheim, Rolf K. Berge
62 Raspotnig Margrethe K1 Anette Storstein Christian Vedeler
63 Reve Anne Kristin K1 Ola Wiig Lars B. Engesæter, Lars Fosse
64 Rutagwera David Gatsinzi IGS Thorkild Tylleskär Jean-Pierre Molés, Edouard Tuaillon
65 Saeed Sahrai K2 Eva Gerdts Ulrike Waje-Andreassen, Knut Matre







66 Sand Kristoffer Evebø K2 Astrid Olsnes Øystein Bruserud
67 Senkoro Kesheni Paulo IGS Ole Frithjof Norheim Kjell Arne Johansson
68 Sinkeviciuté Igné K1 Erik Johnsen Kenneth Hugdahl
69 Skodvin Brita K2 Ingrid Smith Stig Harthug
70 Skogseth Ragnhild K1 Dag Årsland Nils Erik Gilhus, Tormod Fladby
71 Stanisavljevic Luka K2 Olav Dahl Karl Søndenaa, Mette Pernille Myklebust
72 Strøm Gro Elizabeth Ann K2 Bjørn Blomberg Nina Langeland
73 Strømsøy Siri Sandal K2 Michael Brauckhoff Thomas Arnesen
74 Some Nagaonle Eric IGS Thorkild Tylleskär Ingunn Engebretsen
75 Sulo Enxhela IGS Grethe Tell Ottar Nygård, Stein Emil Vollset
76 Tronstad Rune Rose K2 Torunn Fiskerstrand Tom H Karlsen, Edda Olafsdottir, Per Knappskog
77 Veddegjærde Kari-Elise Frøystad K2 Ingvard Wilhelmsen Børge Sivertsen
78 Vethe Heidrun K2 Helge Ræder Frode Berven
79 Vikøren Linn Anja Slåke K2 Oddrun Gudbrandsen Gunnar Mellgren, Jutta Dierkes
80 Wathle Gaute Kjellevold K1 Ingfrid Haldorsen Pål R. Njølstad
81 Yaping Huaiyang K2 Karl Henning Kalland Xisong Ke, Anne Margrethe Øyan
82 Ytterdahl Siren Irene K2 Knut Øymar Arnfinn Sundsfjord
83 Zhou Yifan IBM Margaret Lin Veruki Espen Hartveit
84 Zhu Huaiyang IBM Rolf Bjerkvig Jian Wang


85 Østerhus Ragnhild Djønne K1 Dag Aarsland
Svein R. Kjosavik, Corinna Vossius, Arvid 
Rongve


86 Østhus Arild Andre K1 Hans Jørgen Aarstad Anne Kari H. Aarstad, Jan Olofsson
87 Åsrud Kathrine Siversten IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 13
KI1 25
KI2 24
IGS 17
IKO 8
Sum 87







Kreerte doktorgradskandidater 2013 - per 28. november 2013
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas


1 PHDMD Allouni Zouhir Ekeland IKO Mihaela Roxana Cimpan Nils Roar Gjerdet, Paul Johan Høl 28.06.13.
2 PHDMD Ansteinsson Vibeke Elise IKO Nils Roar Gjerdet Jan Tore Samuelsen, Jon E. Dahl 20.09.13.
3 PHDMD Baumann Anne IBM Aurora Martinez Øyvind Halskau 24.10.13.
4 PHDMD Berle Magnus Foldal K2 Rune J. Ulvik Frode Berven, Christian Helland 03.05.13.
5 PHDMD Birkeland Even K2 Helga Salvesen Camilla Krakstad 20.09.13.
6 PHDMD Brunner Iris Charlotte IGS Liv Inger Strand Jan Sture Skouen 17.12.12.
7 PHDMD Byamugisha Robert IGS Thorkild Tylleskär Anne N. Åstrøm, James Tumwine 24.09.13.
8 PHDMD Chillo Pilly Mussa K2 Eva Gerdts 15.02.13.
9 PHDMD Christensen Monika Hege K2 Ernst A. Lien Bjørg Almås, Gunnar Mellgren 22.02.13.


10 PHDMD Dale Håvard K1 Lars B. Engesæter Birgitte Espehaug, Leiv I. Havelin 08.02.13.
11 PHDMD Diallo Abdoulaye Hama IGS Thorkild Tylleskär 07.12.12.
12 PHDMD Ebbesen Marit Helen IGS Steinar Hunskår Kristian Midthjell, Yngvild Skåtun 01.02.13.
13 PHDMD Engelsen Agnete Svendsen Tenfjord IBM Martha Enger Rolf Bjerkvig 16.05.13.
14 PHDMD Feng Weiwei K1 Jan Baak 24.06.13.
15 PHDMD Fismen Lise K2 Asbjørn Svardal Rune Djurhuus 18.10.13.
16 PHDMD Fredly Hanne Kristin K2 Øystein Bruserud Bjørn Tore Gjertsen 18.01.13.
17 PHDMD Gammon Luke K1 Anne Chr. Johannessen Daniela-Elena Costea, Ian Macenzie 13.12.12.
18 PHDMD Gavasso Sonia K1 Christian Vedeler Kjell-Morten Myhr 19.03.13.
19 PHDMD Glomsaker Tom Birger K1 Jon Arne Søreide Lars Aabakken 21.03.13.
20 PHDMD Gregersen Kine K1 Gülen Arslan Lied A. Berstad, L. Frøyland, J. Valeur 08.03.13.
21 PHDMD Grimstad Tore Bjørn K1 Trygve Hausken Rolf K. Berge, Roald Omdal 01.03.13.
22 PHDMD Haslene-Hox Hanne IBM Helge Wiig Helga Salvesen 11.09.13.
23 PHDMD Haugland Trude Elisabeth IGS Morten Vatn Rolv Terje Lie, Astrid Wahl 12.06.13.
24 PHDMD Haugstvedt Anne IGS Berit Rokne Frode Thuen, Marit Graue 10.12.12.
25 PHDMD Haukenes Inger IGS John Gunnar Mæland Arnstein Mykletun, Trond Riise 05.04.13.
26 PHDMD Hellesøy Monica IBM James Lorens 28.05.13.
27 PHDMD Hellvard Annelie K2 Piotr Mydel Roland Jonsson 28.06.13.
28 PHDMD Hetlevik Øystein IGS Sturla Gjesdal Kjell Haug 11.04.13.
29 PHDMD Hjelle Sigrun Margrethe K2 Bjørn Tore Gjertsen Frode Berven 25.01.13.
30 PHDMD Hirth Asle K2 Gottfried Greve Eva Gerdts, Ansgar Berg 21.02.13.
31 PHDMD Hoem Dag K1 Anders Molven Asgaut Viste 13.03.13.







32 PHDMD Hole Kristine K2 Jan Erik Varhaug John R. Lillehaug, Thomas Arnesen 06.09.13.
33 PHDMD Høyer Ellen IGS Liv Inger Strand Johan Stanghelle, Rolf Moe-Nilssen 19.04.13.
34 PHDMD Ibrahim Mohammad Madani IBM Lise Madsen Livar Frøyland, Bente E. Thorstensen 19.12.12.
35 PHDMD Joensen Jon IGS Jan Magnus Bjordal 15.08.13.
36 PHDMD Johansen Ingrid Hjulstad IGS Steinar Hunskår Benedicte Carlsen, Tone Morken 19.06.13.
37 PHDMD Jonasson Christian K1 Jan Gunnar Hatlebakk Trygve Hausken 18.06.13.
38 PHDMD Jonsdottir Kristin K1 Emilius Janssen Johannes Peter A. Baak 08.03.13.
39 PHDMD Kahabuka Catherine IGS Sven G. Hinderaker Gunnar Kvåle, Karen M. Moland 15.04.13.
40 PHDMD Kayeyi Nkomba IGS Ingvild Sandøy Knut Fylkesnes, Sizyia Seter 07.05.13.
41 PHDMD Kmiecik Justyna IBM Martha Enger Rolf Bjerkvig 04.10.13.
42 PHDMD Kristoffersen Ann-Helen IGS Sverre Sandberg Geir Thue 27.09.13.
43 PHDMD Laborie Lene Bjerke K1 Karen Rosendahl Lars B. Engesæter 20.09.13.
44 PHDMD Ladstein Rita K1 Lars A. Akslen Ingeborg M. Bachmann 01.02.13.
45 PHDMD Landaas Elisabeth T. IBM Jan Haavik Andreas Reif, Stefan Johansson 30.08.13.
46 PHDMD Lehmann Trude Gundersen K1 Lars B. Engesæter Karen Rosendahl 18.01.13.
47 PHDMD Leon Ricardo A. De la Fuente K2 Dennis Nilsen Augusto Torino 30.05.13.
48 PHDMD Liang Xiao K1 Daniela-Elena Costea Anne Chr. Johannessen 18.06.13.
49 PHDMD Logallo Nicola K1 Lars Thomassen David Russell 07.12.12.
50 PHDMD Loha Shumbullo Eskindir IGS Bernt Lindtjørn 03.09.13.


51 PHDMD Losnegård Are IBM Arvid Lundervold
Ludvig Paul Muren, Antonalla 
Zanna Munthe-Kaas 13.08.13.


52 PHDMD Lunde Torleif Markussen IGS Bernt Lindtjørn Asgeir Sorteberg 19.08.13.
53 PHDMD Macsali Ferenc K2 Francisco Gomez Real Cecilie Svanes, Ernst Omenaas 04.06.13.
54 PHDMD Markhus Carl-Erik Nordvik IBM Helge Wiig 07.01.13.
55 PHDMD Masumo Ray Mrisho IKO Anne N. Åstrøm Asgeir Bårdsen 12.09.13.
56 PHDMD Matre Kjell K1 Jonas Fevang Leif Ivar Havelin 19.04.13.
57 PHDMD Mmbaga Blandina Theophil IGS Anne Kjersti Daltveit G. Kvåle, G Kibiki, R. Olomi, RT Lie 26.04.13.
58 PHDMD Mbawalla Hawa Shariff IKO Anne N. Åstrøm Joyce-Rose Masalu 01.03.13.
59 PHDMD Meling Terje K1 Kjetil Søreide Astvaldur Arthursson 07.03.13.
60 PHDMD Moen Christian Arvei K2 Knut Matre Ketil grong 29.05.13.
61 PHDMD Myklebust Mette Pernille K2 Olav Dahl Øystein Fluge 10.12.12.
62 PHDMD Møllerløkken Ole Jacob IGS Bente E. Moen Nils Magerøy 18.03.13.
63 PHDMD Nedrebø Bjørn Steinar O. K1 Hartwig Kørner Kjetil Søreide, Jon Arne Søreide 05.04.13.







64 PHDMD Nielsen Karen-Dorthe Bach IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit, Lise Dyhr 24.09.13.
65 PHDMD Nikolaisen Julie IBM Karl Johan Tronstad James Lorens, Werner Koopman 20.12.12.
66 PHDMD Nilsson Linn Iren Hodneland IBM Karl Johan Tronstad James Lorens 08.02.13.
67 PHDMD Nygård Gyrid IBM Frode Selheim Lars Herfindal 13.09.13.
68 PHDMD Nylund Kim K2 Trygve Hausken Odd Helge Gilja, Svein Ødegaard 18.01.13.
69 PHDMD Odberg Morten Duus K1 Irene Elgen Astri Lundervold, Karen Rosendahl 14.02.13.
70 PHDMD Oveland Nils Petter K1 Hans-Morten Lossius Eldar Søreide, Erik Sloth 21.10.13.
71 PHDMD Ottersen Trygve IGS Ole F. Norheim 26.04.13.
72 PHDMD Poli Aurélie IBM Martha Enger Jacques Zimmer, Rolf Bjerkvig 19.06.13.
73 PHDMD Qu Yi K2 Karl Henning Kalland Ann M. Øyane, Xisong Ke 29.05.13.
74 PHDMD Raddum Aase Merethe IBM Anni Vedeler Lars A. Akslen 21.06.13.
75 PHDMD Reksten Tove Ragna K1 Karl A. Brokstad Malin Jonsson 21.12.12.
76 PHDMD Sakwari Gloria IGS Bente E. Moen Magne Bråtveit 27.09.13.
77 PHDMD Sande Ragnar Kvie K2 Torvid Kiserud Knut Matre 17.06.13.
78 PHDMD Sandvik Lene Frøyen K2 Silke Appel Roland Jonsson, Arvid Nilsen 26.09.13.
79 PHDMD Sandvik Miriam Kristine K1 Bjørn Egil Vikse Einar Svarstad 24.05.13.
80 PHDMD Saxvig Ingvild West IGS Bjørn Bjorvatn Inger H Nordhus, Ståle Pallesen 30.04.13.
81 PHDMD Schmidt Malte K1 Karl Søndenaa Geir Egil Eide 07.12.12.
82 PHDMD Sijaona Angelina Clarisa IBM Paivi Kettunen Keijo A. Luukko 18.10.13.
83 PHDMD SiripornmongcoTaweeporn IBM Clive Bramham Karin Wibrand, Vidar Steen 23.08.13.
84 PHDMD Skavland Jørn K2 Bjørn Tore Gjertsen Øystein Bruserud 30.08.13.
85 PHDMD Skjevik Åge Aleksander IBM Knut Teigen Henning Lygre 23.01.13.
86 PHDMD Strand Elin K2 Ottar Nygård Rolf K. Berge 26.06.13.
87 PHDMD Suliman Nada Mohamed Ahmed K1 Anne Chr. Johannessen Anne Nordrehaug Åstrøm 08.11.13.
88 PHDMD Svalestad Jarle IKO Sølve Hellem Einar Thorsen 25.10.13.
89 PHDMD Sylte Marit Sverresdotter K2 Bjørn Bolann Tore Wentzel-Larsen 27.05.13.
90 PHDMD Torsvik Anja IBM Rolf Bjerkvig Per Eystein Lønning 07.12.12.
91 PHDMD Tungu Alexander Mtemi IGS Bente E. Moen Magne Bråtveit 23.10.13.
92 PHDMD Tveit Tor Oddbjørn K1 Jan Henrik Rosland 18.04.13.
93 PHDMD Tøndel Camilla K1 Einar Svarstad Bjørn Egil Vikse 05.04.13.
94 PHDMD Vilhjalmsson Vilhjalmur Helgi IKO Asgeir Bårdsen Kristin Klock 11.01.13.
95 PHDMD Volchenkov Roman K2 Silke Appel Roland Jonsson, Torbjørn Hansen 26.06.13.
96 PHDMD Wagner Marek IBM Rolf Bjerkvig Hans Petter Eikesdal, Helge Wiig 28.08.13.







97 PHDMD Wergeland Anita IBM Anne K. Jonassen Stein Ove Døskeland 18.10.13.
98 PHDMD Wergeland Stig K1 Lars Bø Kjell-Morten Myhr 11.01.13.
99 PHDMD Widnes Sofia Kristina Frost K2 Jan D. Schjøtt Anne Gerd Granås 25.10.13.


100 PHDMD Wik Elisabeth K2 Helga Salvesen Lars A. Akslen 30.09.13.


IBM 20
IKO 6
K1 27
K2 24
IGS 23
Totalt 100
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