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I   VEDTAKSSAK 
 
   
Sak 69/14 Oppnemning av sakkunnig nemnd - utlyst stilling som forskarlineleiar 
  Saksforelegg av 01.10.2014, vedl. (ePhorte 14/4743)  
 
 Vedtak:    


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnemne 
følgjande sakkunnige nemnda for vurdering av søknadar til utlyst stilling 
som forskarlineleiar: 


 
Anne Møystad, UiO,  
Ulf Lerner, Umeå Universitet,  
Rolf Jorde, UiT,  
Rolf K. Reed, UiB (leiar) 


  
Frist for levering av sakkunnig uttale er 1. februar 2015. 


 
 
 
 
16.10.2014/raho   
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk – odontologiske fakultet     


  Styresak: 73/14 


Sak nr.: 13/7076  Møte: 22.10.14 


 


Økonomirapport pr september 2014   


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 3/14: Budsjett 2014 - forslag rammefordeling institutter og enheter 
b) Universitetsstyresak 77b/14, møte 24/9-2014: Økonomirapport etter 2. tertial 2014 
c) Økonomirapport MOF pr september 2014 (Vedlegg) 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken informeres styret om økonomistatus pr 30. september 2014. 
 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
Det vises til vedlagte rapport om økonomisk status pr september som også er sendt UiB. 
 
Den økonomiske statusen for fakultetet er i hovedtrekk uforandret fra tidligere rapporteringer. 
For 2014 forventes det en negativ overføring fra grunnbevilgningen på 33 mill. Det er 2 mill. 
lavere negativ overføring enn budsjettert, men 6 mill. høyere enn forventet tidligere. 
Personalkostnadene utgjør over 80 % av de samlede kostnadene ved fakultetet. I høst ble 
det klart at det lokale lønnsoppgjøret vil koste oss om lag 3,5 mill. i år. Det arbeides godt 
med oppfølging av personalkostnadene og andre kostnader. 
 
Instituttene melder om at overføringene fra 2014 til 2015 blir lavere enn overføringene fra 
2013 til 2014. Hovedårsaken er gjennomføring av utstyrskjøp knyttet til flere av 
kjernefasilitetene. Innkjøpsprosesser tar ofte lang tid og det er knyttet usikkerhet til om hvor 
stor del av innkjøpene som ferdigstilles i år. Klinisk Institutt 1 og Klinisk institutt 2 har 
budsjettert med underskudd i 2014 på totalt 8,8 mill. men målrettede tiltak og mindreforbruk 
av driftsmidler forventes å redusere underskuddet. Ved Institutt for klinisk odontologi er 
økonomimodellen lagt om i år og instituttet har stramme rammer med et kostnadsbudsjett på 
over 100 mil. Økonomien følges tett opp ved disse tre instituttene. 
 
Det redegjøres også for årsverksendringer pr stillingskategori, pr institutt og per 
finansieringskilde som en oppfølging av foreløpig muntlig presentasjon i sist møte. 
 
 


Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2014 til etterretning. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fung. fakultetsdirektør    Ørjan Hauge    
       Seksjonssjef økonomi  
 
16.10.2014 
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Vedlegg: Økonomirapport MOF pr september 2014 
Hovedtall i regnskapet   


Grunnbevilgningen (GB) 
Ved utgangen av september har fakultetet et overskudd på 16,8 mill.. Det er 9,3 mill. høyere 
enn budsjett. Resultatet for grunnbevilgningen gjennomgås mer detaljert nedenfor. 
 
Tabell 1: Regnskap pr september 2014 (tall i hele 1 000)  


 
 
Inntektene er 20,8 mill. større enn budsjettert pr september. Av dette er 18,8 mill. knyttet til 
eksterne inntekter (instituttinntekter). Det positive avviket skyldes at pasientinntektene ved 
IKO er lavt budsjettert i fakultetsbudsjettet. Det positive avviket har økt jevnt gjennom året og 
det forventes å øke videre utover i året også. De økte inntektene gjenspeiler en økt aktivitet 
som også medfører økte kostnader. 
 
Det er kjøpt varer og utstyr for 8,9 mill. som er 3,1 millioner mer enn budsjettert. Denne 
utgiftsposten består av tre innkjøpsområder: 1) Kjøp av større vitenskapelig utstyr, 2) kjøp av 
mindre utstyr, pc-er etc. samt 3) forbruksmateriell ved OUK.  Når vi får regnskapsført kjøp av 
større vitenskapelig utstyr er vanskelig å forutse på grunn av lange innkjøpsprosesser. 
Årsbudsjettet ved fakultetet for kjøp av varer og utstyr er på 25,0 mill.. Av dette er 18,2 
millioner planlagt til kjøp av større utstyr. Så langt i år har vi brukt 2,2 mill.. Midlene er 
disponert og innkjøpsprosessene i gang, men det er usikkerhet om innkjøpene fullføres 
2014. 
 
Ved utgangen av september var lønnskostnadene 0,9 mill. høyere enn budsjett. Det er et 
avvik på 0,3 %. Det har krevd stor fokus å klare å holde budsjettet og fakultetets økonomiske 
situasjon medfører reduksjon i antall stillinger. Innenfor rammene er det imidlertid avvik. Det 
er fortsatt et merforbruk på midlertidige stillinger mens det er innsparinger i forhold til faste 
stillinger. 
 
De lokale lønnsforhandlingene er inne i sluttfasen. Rammen for vårt fakultet er en 
helårseffekt på 7 mill. med 2014-effekt på om lag 3,5 mill. som regnskapsføres i desember. 
Lønnsoppgjøret er budsjettert med virkning fra 1. mai. Det betyr at utbetalingen i desember 
vil gi et negativt utslag i forhold til budsjett. 
 
Fastlønn oktober er om lag som budsjettert og dersom dette også blir status ved stengt 
regnskap pr oktober vil ikke prognosen for året sett under ett påvirkes negativt. Lønn utgjør 
over 80% av kostnadene i grunnbevilgningen og utviklingen i personalkostnadene er derfor 
en viktig faktor i vurderingene av den samlede prognosen for fakultetet.  
 
Andre driftskostnader er 7 mill. høyere enn budsjett pr september. Men lavere enn på 
samme tid i fjor. Det er stram økonomistyring ved fakultetet. Høyere kostnader må sees i 
sammenheng med høyere inntekter. Det er mye driftsmidler igjen på budsjettene ute ved 
instituttene som kan forbrukes de tre siste månedene, men forventes ikke at andre 
driftskostnader vil ha en negativ effekt på resultatet for 2014. 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 587 214      426 754     447 575     20 821       5 % 417 273 7 %
Utstyr 24 956        5 765         8 868         -3 102        -54 % 4 568 -94 %
Lønn 475 697      342 817      343 794      -978           0 % 334 223 -3 %
Andre driftskostn 50 797        41 710        48 753        -7 043        -17 % 55 756 13 %
Internhandel 35 506        28 904        29 325        -421           -1 % 28 282 -4 %
Sum kostn 586 956      419 196     430 740     -11 544      -3 % 422 829       -2 %
Driftsresultat 258            7 558         16 835       9 276         -5 556          403 %
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Netto interne transaksjoner er marginalt lavere enn budsjett. De interne transaksjonene 
brukes når det handles mellom ulike enheter ved Universitetet/Fakultetet, men også når det 
gjennomføres økonomiske transaksjoner mellom grunnbevilgning og BOA. I september ble 
det gjennomført to transaksjoner der gaveforsterkningsmidler på 5 mill. gikk til å dekke 
kostnader for stillinger finansiert av Kreftforeningen og 5,18 mill. fra renteinntekter 
gaveforsterkningsmidler gikk til å dekke kostnader for stillinger finansiert av gaver.  
 


Midler overført fra Innovest (fakultet 19) 
Etter gjennomgang av konti ved Innovest ble det i sommer overført nær 10 mill. til fakultetet. 
Midlene er regnskapsført utenfor fakultetets grunnbevilgning («fakultet 19») med egne 
stedkoder og analysenumre (48 opprettet). Det er stor variasjon i hvor mange forskere og 
hvor store midler som er tilknyttet hvert institutt, fra en forsker ved et institutt til over 5 mill. 
fordelt på 12 forskere ved et annet institutt. Per september er det kostnadsført om lag kr 
190.000. Prognose for overføring til 2015 av disse forskningsmidlene er 9 mill. 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Pr september er den eksterne aktiviteten 169,4 mill. som er 4 mill. mer enn budsjett og også 
høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er en gledelig vekst i NFR-aktiviteten. I september 
ble det gjennomført to transaksjoner der gaveforsterkningsmidler på 5 mill. gikk til å dekke 
kostnader for stillinger finansiert av Kreftforeningen og 5,18 mill. fra renteinntekter 
gaveforsterkningsmidler gikk til å dekke kostnader for stillinger finansiert av gaver. 
 
Tabell 2 - BOA pr september 2014 


 
 
Oppdragsaktivitet: Prosjektene fortsetter som i fjor. Aktiviteten er 0,9 mill. høyere enn 
budsjett. Prosjektene ligger i hovedsak ved IGS.  
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten for NFR er 1,4 mill. høyere enn budsjett og 12,5 
mill. høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er gledelig at de store nye NFR-prosjektene 
er kommet i god drift. 
 
EU-prosjekter: EU-aktiviteten er 11,4 mill. pr september. Det er 0,9 mill. høyere enn budsjett 
og nær dobbelt så stor aktivitet som på samme tidspunkt i fjor. Noen av prosjektene er under 
avslutning og det forventes ikke at aktiviteten øker ytterligere neste år. 
 
Annen bidragsaktivitet: Blant prosjektene i denne gruppen finnes gaver (f. eks 
Kreftforeningen), Stiftelser (f. eks Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Bergen Medisinske 
forskningsstiftelse mm), statlige etater (f. eks Helsedirektoratet, helseforetakene), Aktiviteten 
pr september er 93,4 mill.. Det er 0,7 millioner mindre enn budsjettert for perioden.  I 
september er rentene på gaveforsterkningsmidler kr 5,18 mill. disponert. 
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 7 000 5 130 6 106 976 6 578 -472


NFR - bidragsaktivitet* 77 000 57 120 58 553 1 433 46 037 12 516        


EU - bidragsaktivitet 14 000 10 483 11 355 872 5 860 5 495         


Annen bidragsaktivitet 136 000 92 678 93 377 699 105 295 -11 918       
Sum BOA 234 000 165 411 169 391 3 980 163 771 5 620
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Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Pr september er resultatet 9,3 mill. bedre enn budsjettert. Instituttenes overføringer forventes 
å bli 8 millioner lavere enn i 2013. Prognosen fra sist måned med en negativ overføring på 
33 mill. opprettholdes. I den forventede negative overføringen er det ikke hensyntatt flytting 
av investeringstilskudd fra MOF til UiBs arealregnskap (EIA) på 20 mill.  
 
Tabell 3: Status plan for nedbetaling av underskudd 


 
 
I revidert plan for nedbetaling legges til grunn en inndekning av 11,5 mill. fra tidligere års 
underskudd. 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Budsjettmålsetningen for BOA i 2014 er 234 mill.. Dette er et ambisiøst mål med en vekst på 
20 mill. i forhold til 2013. Ved en gjennomgang av de ulike finansieringskildene, vurderer vi 
aktiviteten for 2014 til 227 mill. fordelt som følger: 
 


• Oppdrag: 8 mill. 
• NFR: 77 mill. 
• EU: 14 mill. 
• Andre: 128 mill.  


 
 


Utvikling i bemanning ved fakultetet 
Vi har i likhet med i regnskapsrapporten for mars (styresak 39/14) sett på status for antall 
årsverk ved instituttet per nå, samt utviklingen de siste to årene. Vi har tatt utgangspunkt i 
registrerte årsverkstall i systemet per 10. oktober 2014, med september som siste måned for 
å sikre mest mulig pålitelige tall. 


Sammenligner vi fordelingen av årsverk på finansiering og stillingstype per september med 
tallene per april, ser vi at det er kun små endringer, men hovedtendensen er at antallet BOA-
årsverk øker både absolutt og relativt til GB-årsverk. Totalt er ikke den relative endringen stor 
– BOA-stillinger utgjør nå 20,7 % av totalt antall årsverk mot 19,6 % i april – men det er verdt 
å merke seg at det spesielt for vitenskapelige stillinger har vært en reduksjon i GB-årsverk og 
en økning i BOA-årsverk. 


2013 2014
MOF underskudd grunnbevilgning totalt -35 200     -33 000     
herav underskudd fellesposter -53 120     -42 000     
herav overføringer andre: inst, REK og utstyrsmidler 17 920      9 000        


Underskudd grunnbevilgning annuum -27 487     -16 000     
Underskudd postdoktorer -13 154     -13 000     
Underskudd stipendiater -12 479     -13 000     
Sum underskudd fellesposter -53 120     -42 000     
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Figur 1: Årsverk i grunnbevilgning (GB) og BOA pr stillingskategori, september 2014 


 
 


Utvikling de siste to årene 
Utvikling i bemanningen i grunnbevilgningen de siste to årene er vist i Tabell 4 og Figur 2. Antall 
ansatte (målt i årsverk) i grunnbevilgningen har gått ned det siste halvåret med 1,6 %, men 
fra samme tidspunkt i fjor har det vært en økning på ca. 0,7 %. Det siste året har det vært en 
økning i antall teknikere i GB på 9 %, hvorav ca. halvparten skyldes overføring av ca. 8 
årsverk på OUK fra BOA til GB i forbindelse med omleggingen av økonomimodell ved IKO 
(på grunn av regnskapsmessige prinsippendringer).  


Antall administrative årsverk i GB har vært ganske stabilt det siste halvåret, men har økt noe 
fra 2013 som følge av at det har blitt tilsatt i åpne stillinger i bemanningsplanen for 
fakultetsadministrasjonen. Det forventes at antallet administrative årsverk ved fakultetet vil 
være stabilt fremover.  Det har vært en reduksjon i rekrutteringsstillinger i GB det siste året, 
fra 176,6 årsverk i september 2013 til 167,5 i september 2014. Men mest bemerkelsesverdig 
er nedgangen i øvrige vitenskapelige årsverk i GB det siste halvåret – fra 243 årsverk i april 
til 232,6 i september 2014, hvorav hele 5,2 årsverk er professorstillinger. Denne nedgangen 
skyldes i all hovedsak avgang for alderspensjon. For flere av disse stillingene er rekruttering 
av erstattere i prosess, mens et par av stillingene er under strategisk revurdering. 


Tabell 4: Utvikling antall årsverk i GB sep. 2012-sep. 2014 


 
 


 


GB sep. 12 des. 12 sep. 13 des. 13 apr. 14 sep. 14
Adm 119,2 114,3 113,6 112,7 116,5 116,1
Tekn 167,3 173,6 165,2 165,1 180,4 180,2
Vit. rekr. 176,2 175,4 176,6 173,5 167,9 167,5
Vit. øvrige 233,7 235,5 236,3 240,9 243,0 232,6
Totalsum 696,4 698,8 691,7 692,2 707,8 696,3
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Figur 2: Utvikling antall årsverk i GB sep. 2012-sep. 2014 


 
 


Ser vi på utviklingen i antall BOA-finansierte årsverk i Tabell 5 og Figur 3 har det vært en økning i 
antall årsverk.  Det er kun for endringene ved overføringen av teknikere fra BOA til GB ved 
IKO/OUK at økt antall BOA stillinger kan kobles direkte til nedgang i antall stillinger i 
grunnbevilgningen. Det er en kraftig økning i antall rekrutteringsstillinger i BOA, med nesten 
ni årsverk (13%) fra april til september. Antall årsverk i øvrige vitenskapelige stillinger i BOA 
har økt i hele perioden fra september 2012 til i dag, og økningen har tiltatt det siste året. 
Spesielt har antall forskere økt med 11 stillinger (23%) på 1 år (47,1 til 58,1). Antall 
administrative årsverk i BOA har økt noe det siste året. 


Tabell 5: Utvikling antall årsverk i BOA sep. 2012-sep. 2014 


 
 


Figur 3: Utvikling antall årsverk i BOA sep. 2012-sep. 2014 


 
 


BOA sep. 12 des. 12 sep. 13 des. 13 apr. 14 sep. 14
Adm 8,4 9,2 7,9 8,4 8,4 10,2
Tekn 34,7 34,9 24,8 27,7 20,9 22,5
Vit. rekr. 51,6 54,5 59,8 64,1 68,8 77,4
Vit. øvrige 61,4 61,3 63,7 62,7 66,9 71,9
Totalsum 156,1 159,8 156,1 162,9 164,9 181,9


6 
 







Utvikling i årsverk per institutt/kostnadssted 
Vi vil nå også vise utviklingen i bemanningen på hvert enkelt kostnadssted ved fakultetet – 
først per type stilling (administrative, tekniske og vitenskapelige) i grunnbevilgningen, og så 
samlet i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. IKO og OUK sees under ett i denne 
sammenhengen for å gjøre figurene mer oversiktlige.  


Figur 4 viser utviklingen i administrative stillinger i grunnbevilgningen. Ved omorganiseringen 
i Framtidens fakultet ble årsverk samlet i fakultetsadministrasjonen for å gi bedre tjenester for 
forskning og undervisning, særlig ved tilsetting av forskningsrådgivere og etablering av en 
egen rekrutteringsseksjon. I tråd med vedtatt bemanningsplan har det vært rekruttert inn i 
ledige stillinger de siste to årene. På IKO har det også vært en økning i den administrative 
bemanningen på klinikken. IGS har også hatt en liten økning blant annet på grunn av 
overføring av etter- og videreutdanningsvirksomhet. For de øvrige instituttene har antall 
administrative årsverk gått noe ned. 
 
Figur 4: Administrative stillinger i GB 2013-14
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Utviklingen i tekniske stillinger i grunnbevilgningen vises i  
Figur 5. Her ser vi den nevnte økningen ved IKO/OUK i 2014, som skyldes at ansatte ved 
Spesialistutdanningen og Kvalifiseringsprogrammet ble overført fra BOA til GB f.o.m. 1.1.14. 
Men også ved samtlige av de øvrige instituttene er det en svak økning i antall tekniske 
årsverk i GB i perioden januar 2013 – september 2014, med noe variasjon – fra 0,2 årsverk 
ved IBM til 3,9 årsverk ved K1.  


 
Figur 5: Tekniske stillinger i GB 2013-14 
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Figur 6 viser utviklingen i antall vitenskapelige årsverk i grunnbevilgningen per kostnadssted. 
Nedgangen i antall stipendiater ved fakultetet fremgår tydelig av denne figuren. Ved 
instituttene har det vært en økning i antall vitenskapelige årsverk ved K1 og IGS i perioden, 
mens det ved de øvrige instituttene har hatt reduksjoner. Størst har reduksjonen vært ved 
K2, med 5,5 årsverk. 


 
Figur 6: Vitenskapelige stillinger i GB 2013-2014 
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Avslutningsvis viser vi i Figur 7 utviklingen i antall årsverk i BOA ved fakultetet for alle typer 
stillinger. Figuren viser at antallet BOA-årsverk relativt sett har vokst drastisk ved samtlige 
institutter unntatt IKO/OUK. Spesielt ved K2 har økningen vært stor med 18,3 årsverk, 
hovedsakelig er dette forskere. IKO har hatt en kraftig reduksjon i 2014, men dette skyldes 
den nevnte prinsippendringen for Spesialistutdanningen og Kvalifiseringsprogrammet. 
Fakultetet felles har tilsatt 4 postdoktorer finansiert av gaveforsterkningsmidler fra 
Kreftforeningen med arbeidsplass ved instituttene.   


Figur 7: Utvikling stillinger BOA 2013-14 


 
 
 
16.10.2014 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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(kjeveortopedi) – Institutt for klinisk odontologi – unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 


 Saksforelegg av 10.10.2014, vedl. (ePhorte 12/8927)      


 


II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 20.10.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 20.10.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      







 


  


IV EVENTUELT  
 


 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


Randi Holmås, telefon 55 58 89 69, e-post: randi.holmas@mofa.uib.no 


Gjert Bakkevold, telefon 55 58 61 97, e-post: gjert.bakkevold@mofa.uib.no 


 
21.10.2014/raho (ePhorte 14/243) 



mailto:randi.holmas@mofa.uib.no
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Rapportering av utdanningsdata for vårsemesteret 2014 


 
I samsvar med kraven som er satt av Kunnskapsdepartementet rapporterer norske 
høyere utdanningsinstitusjoner hvert semester utdannings- og forskerutdanningsdata 
til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). 
 
Ved Universitetet i Bergen kvalitetssikres datamaterialet i et samarbeid mellom 
fakultetene og Studieadministrativ avdeling. Lokalt ved fakultetet følges dette opp av 
studie- og forskningsseksjonene. 
 
Vedlagt følger sentrale tabeller fra rapporteringen av data for vårsemesteret 2014. En 
oversikt over alle rapporterte data er tilgjengelig på http://dbh.nsd.uib.no/. 
 
Tallene legges fram for fakultetsstyret til orientering. 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret tar de rapporterte tallene til DBH til orientering. 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør       


Ørjan Leren 
      seksjonssjef 


 
 
Vedlegg:  
 


1. Rapporterte utdanningsdata for MOF høsten 2014. 
 
 
 
14.10.2014 EIDA 



http://dbh.nsd.uib.no/





Rapporterte utdanningsdata høsten 2014 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Dette dokumentet inneholder tall som ble vedtatt rapportert til Database for høyere utdanning i 
felles møte mellom fakultetene, Studieadministrativ avdeling og Forskningsadministrativ avdeling 13. 
oktober 2014. Siden det rapporterte tallmaterialet er svært omfattende, har vi i denne oversikten 
valgt å ta med de mest sentrale tabellene fra rapporteringen. 


 


Studieplasser1 
 


 
Tabell 1 Studieplasser grunnstudier 


Som vi ser av tabell 1, har ikke MOF hatt endring i antall studieplasser det siste året. 


 


1 Studieplasser rapporteres kun for grunnstudier. 


Pr. 06.10.2014


Fakultet Års-studium
3-årig 


bachelor
4-årig 


bachelor
5-årig 


master
Profesjons-


studium Totalt
HF 248 669 72 989
JUS 389 389
MN 75 579 50 704
MO 66 72 160 298
PS 320 200 520
SV 177 761 22 960
Totalt 820 2275 605 160 3860


Pr. 04.10.2013


Fakultet Års-studium
3-årig 


bachelor
4-årig 


bachelor
5-årig 


master
Profesjons-


studium Totalt
HF 206 711 72 989
JUS 389 389
MN 75 589 40 704
MO 66 72 160 298
PS 390 200 590
SV 177 761 22 960
Totalt 848 2327 595 160 3930


Høst 2014


Høst 2013


                                                           







Søknadsdata 


 


Tabell 2 Søknadsdata 


 


 
  


Pr. 07.10.2014


2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
HF EMGRIEG 16 18 7 5 5 3 4 5 2 4 5 2


GRIEGBA 304 291 291 44 55 52 30 29 29 28 28 29
GRIEGMA 22 47 33 10 14 13 8 11 11 8 10 8
INTGRAD 88 183 100 13 8 4 9 4 2 8 4 1
KVOTE 47 242 200 2 6 1 2 6 1 2 6 1
MA-HF 344 366 350 211 243 257 171 180 183 159 170 175
NOM 1495 1609 1375 1831 1931 1693 1128 1187 1063 950 1011 921
NORUT 777 754 204 530 502 216 519 497 187 516 493 179
NORUT-FLY 124 27 27 19
NORUT-STUD 124 57 55 54
OLEBULL 16 20 7 9 6 7 6 7
OVER-BAHF 70 67 49 63 64 46 63 55 46 63 52 41
POSTSTUD 95 81 88 79 60 82 78 58 82 72 53 79
PPUGRIEG 36 44 43 11 18 15 8 11 10 8 11 9
UTVEKSLING 136 110 95 131 102 119 129 102 114 125 94 109


HF total 3446 3812 3103 2937 3008 2594 2155 2145 1819 1949 1937 1634
JU JUSVALG 128 150 235 302 196 240 183 230


MAJUR 110 30 30 30
NOM 1637 1635 1586 629 598 592 471 446 445 416 393 405
POSTSTUD 57 43 43 39
UTVEKSLING 125 139 115 121 135 124 114 135 121 113 132 113


JU total 1762 1902 2018 750 968 1091 585 777 879 529 708 817
MN INTGRAD 281 651 512 32 28 35 19 19 22 14 12 20


KVOTE 122 759 608 2 8 7 2 8 7 2 5 6
MA-MN 536 613 654 283 337 338 199 253 236 181 239 207
NOM 1115 1300 1256 1090 1145 1200 761 820 853 677 721 768
OVER-BAMN 37 53 22 28 50 21 28 50 17 28 48 17
POSTSTUD 132 155 100 117 97 116 87 95
UTVEKSLING 104 170 135 100 156 147 98 152 143 90 143 131


MN total 2195 3678 3342 1535 1824 1865 1107 1399 1394 992 1255 1244
MO INTGRAD 145 326 232 17 15 15 11 6 11 10 6 11


KVOTE 186 580 423 19 10 8 19 10 8 17 9 8
MA-FARMR 14 5 1 1
MA-HELSE 259 73 85 43 61 28 29 21
MA-INTH 75 94 4 2 3 1 3 1
MA-MED 132 139 76 50 48 35 44 32
MA-MOF 308 139 75 64
NOM 1026 1047 973 507 531 531 362 344 369 317 305 330
POSTSTUD 19 32 15 27 11 27 11 24
UTVEKSLING 25 30 37 25 28 43 24 28 43 23 27 41


MO total 1862 2308 2005 738 694 763 529 463 533 444 412 478
PS INTGRAD 19 86 32 1 3 3 0 1 2 0 1 1


KVOTE 45 317 118 9 10 10 9 10 10 9 10 10
MA-PSYK 307 479 383 97 164 90 82 117 85 73 98 80
NOM 1417 1593 1416 1148 1062 916 735 662 573 663 591 525
OVER-BAPS 115 86 87 80 69 35 63 59 35 56 56 31
PPU 266 288 348 211 252 301 148 156 187 127 135 171
PRPSYK 323 314 383 82 84 82 79 81 82 52 52 51
UTVEKSLING 38 48 24 36 46 28 34 46 28 34 42 27


PS total 2530 3211 2791 1664 1690 1465 1150 1132 1002 1014 985 896
SV INTGRAD 181 256 231 18 21 17 8 13 10 5 10 7


KVOTE 271 655 725 25 14 22 24 14 22 23 14 22
MA-SV 565 651 621 293 370 337 190 224 193 180 206 176
NOM 1870 1987 1844 1748 1850 2351 1060 1138 1313 938 997 1143
OVER-BASV 107 94 101 96 85 93 96 85 93 88 77 80
POSTSTUD 135 129 125 94 87 84 94 87 84 82 75 79
UTVEKSLING 148 184 163 142 180 187 140 178 183 138 167 175


SV total 3277 3956 3810 2416 2607 3091 1612 1739 1898 1454 1546 1682
Total NOM 8560 9171 8450 6953 7117 7283 4517 4597 4616 3961 4018 4092
Total (inkl NOM) 15072 18867 17069 10040 10791 10869 7138 7655 7525 6382 6843 6751


Jasvar MøttPrimærsøkere Tilbud







Registrerte studenter – egenfinansierte og totalt 


Egenfinansierte registrerte studenter 
 


 
 


 
Tabell 3 Egenfinansierte studenter 


 


Totalt antall registrerte studenter2 
 


 
 


 


Tabell 4 Totalt antall studenter 


 


 


2 Tabellen viser studenttall totalt – det vil at studenttallet ikke er justert for egenfinansieringsprosenten på 
studentens studieprogram. 


Pr. 06.10.2014


AR B3 B4 HN LN M2 M5 ME MX PR UPL
Års-


studium
3-årig 


bachelor
4-årig 


bachelor
Høyere 


nivå
Lavere 


nivå
2-årig 


master
5-årig 


master
Erfarings-


basert master
1-1/2-årig 


master
Profesjons-


studium Uplassert Totalt
HF 365 1 545 111 443 444 274 86 3 268
JUS 146 113 30 1 811 2 100
MN 195 1 531 3 93 133 621 197 34 4 2 811
MO 36 147 8 43 207 344 0 1 1 043 1 829
PSYK 484 480 65 232 405 1 666
SV 305 1 967 10 196 557 74 10 3 119
UiB 14 14
Totalt 1 385 5 670 114 257 993 2 091 2 700 130 5 1 448 14 14 807


Egenfinansierte 2014 høst


Pr. 04.10.2013


AR B3 B4 HN LN M2 M5 ME MX PR UPL
Års-


studium
3-årig 


bachelor
4-årig 


bachelor
Høyere 


nivå
Lavere 


nivå
2-årig 


master
5-årig 


master
Erfarings-


basert master
1-1/2-årig 


master
Profesjons-


studium Uplassert Totalt
HF 347 1 649 117 394 457 255 82 3 301
JUS 100 131 1 853 2 084
MN 183 1 482 3 93 153 584 156 34 5 2 693
MO 12 145 14 33 235 332 0 2 981 1 754
PSYK 508 460 40 231 394 1 633
SV 268 1 868 12 177 578 63 8 2 974
UiB 1 12 13
Totalt 1 318 5 604 120 219 929 2 085 2 659 124 7 1 375 12 14 452


Egenfinansierte 2013 høst


Pr. 06.10.2014


AR B3 B4 HN LN M2 M5 ME MX PR UPL
Års-


studium
3-årig 


bachelor
4-årig 


bachelor
Høyere 


nivå
Lavere 


nivå
2-årig 


master
5-årig 


master
Erfarings-


basert master
1-1/2-årig 


master
Profesjons-


studium Uplassert Totalt
HF 365 1 545 111 540 444 274 86 3 365
JUS 146 138 30 1 811 2 125
MN 195 1 531 3 139 201 621 197 34 4 2 925
MO 36 147 92 43 207 344 4 1 1 043 1 917
PSYK 484 480 137 232 405 1 738
SV 305 1 967 20 261 557 74 19 3 203
UiB 14 14
Totalt 1 385 5 670 114 397 1 320 2 091 2 700 143 5 1 448 14 15 287


Totalt 2014 høst


Pr. 04.10.2013


AR B3 B4 HN LN M2 M5 ME MX PR UPL
Års-


studium
3-årig 


bachelor
4-årig 


bachelor
Høyere 


nivå
Lavere 


nivå
2-årig 


master
5-årig 


master
Erfarings-


basert master
1-1/2-årig 


master
Profesjons-


studium Uplassert Totalt
HF 347 1 649 117 501 457 255 82 3 408
JUS 100 198 1 853 2 151
MN 183 1 482 3 101 189 584 156 34 5 2 737
MO 12 145 86 41 235 332 1 2 981 1 835
PSYK 508 460 97 231 394 1 690
SV 268 1 868 23 247 578 63 16 3 063
UiB 1 12 13
Totalt 1 318 5 604 120 310 1 274 2 085 2 659 133 7 1 375 12 14 897


Totalt 2013 høst


                                                           







Registrerte studenter – videreutdanning3 


 
Tabell 5 Registrerte studenter i etter- og videreutdanning 


 


 


 


 
  


3 Tabellen viser registrerte studenter på videreutdanningsprogrammer. Tallene er fordelt på kategoriene 
BLANDET (programmer som ikke er 100 % ekstern- eller internfinansiert), EKSTERN (100 % 
eksternfinansiert) og INTERNT (100 % internfinansiert). 


Pr. 04.10.2013 Pr. 06.10.2014


HN LN ME Totalt HN LN ME Totalt


Høyere nivå
Lavere 


nivå


Erfarings-
basert 
master Høyere nivå


Lavere 
nivå


Erfarings-
basert 
master


HF BLANDET Egenfinans 88 88 71,4 71,4
Totalt 176 176 141 141


EKSTERNT Egenfinans 0 0 0 0
Totalt 19 19 27 27


INTERNT Egenfinans 86 82 168 109 86 195
Totalt 86 82 168 109 86 195


Egenfinans HF 174 82 256 180,4 86 266,4
Totalt HF 281 82 363 277 86 363
JUS BLANDET Egenfinans


Totalt
EKSTERNT Egenfinans 0 0 0 0


Totalt 67 67 25 25
INTERNT Egenfinans


Totalt
Egenfinans JUS 0 0 0 0
Totalt JUS 67 67 25 25
MN BLANDET Egenfinans 3,9 3,9 2 2


Totalt 38 38 20 20
EKSTERNT Egenfinans 0 0 0 0 0 0


Totalt 8 2 10 46 50 96
INTERNT Egenfinans 34 34 34 34


Totalt 34 34 34 34
Egenfinans MN 0 3,9 34 37,9 0 2 34 36
Totalt MN 8 40 34 82 46 70 34 150
MO BLANDET Egenfinans 6,4 0,1 6,5 8,05 8,05


Totalt 64 1 65 23 23
EKSTERNT Egenfinans 0 0 0


Totalt 69 4 73
INTERNT Egenfinans


Totalt
Egenfinans MO 6,4 0,1 6,5 8,05 0 8,05
Totalt MO 64 1 65 92 4 96
PSYK BLANDET Egenfinans


Totalt
EKSTERNT Egenfinans 0 0 0 0


Totalt 57 57 72 72
INTERNT Egenfinans 33 33


Totalt 33 33
Egenfinans PSYK 0 0 33 33
Totalt PSYK 57 57 105 105
SV BLANDET Egenfinans 11,5 8 19,5 10 9,5 19,5


Totalt 23 16 39 20 19 39
EKSTERNT Egenfinans 0 0 0 0


Totalt 70 70 65 65
INTERNT Egenfinans 2 2 7 7


Totalt 2 2 7 7
Egenfinans SV 11,5 2 8 21,5 10 7 9,5 26,5
Totalt SV 23 72 16 111 20 72 19 111
Totalt Egenfinans 17,9 179,9 124,1 321,9 18,05 222,4 129,5 369,95
Totalt Totalt 95 517 133 745 158 549 143 850


2013 Høst 2014 Høst


                                                           







Ny egenfinansiert studiepoengproduksjon4 
 


 


 


 


Tabell 6 Egenfinansiert studiepoengproduksjon 


MOF har en meget stabil studiepoengproduksjon det siste året, med en beskjeden 4,6 poengs økning 
mot samme tid i fjor. 


 


Oppnådde kvalifikasjoner – ferdige kandidater5 
 


 
 


4 Studiepoengproduksjon på forskerutdanningsnivå (kolonnen FU) rapporteres til DBH, men inngår ikke i 
finansieringsmodellen.  
 
5 Egenfinansierte kandidater. Fordelt på studienivå og sted angitt på kvalifikasjon.  


Pr. 06.10.2014


AR B3 B4 FU HN LN M2 M5 ME MX PR


Års-
studium


3-årig 
bachelor


4-årig 
bachelor


Forsker-
utdanning


Høyere 
nivå


Lavere 
nivå


2-årig 
master


5-årig 
master


Erfarings-
basert master


1-1/2-årig 
master


Profesjons-
studium Totalt


EXPHIL 23,0 23,0
HF 19,1 595,0 102,3 10,1 96,3 188,5 36,3 13,0 1 060,6
JUS 3,7 0,0 948,2 951,9
MN 4,9 468,3 6,4 0,0 0,4 329,2 38,9 3,3 3,0 854,4
MO 3,3 49,6 14,4 4,6 128,5 170,4 0,0 556,0 926,7
PSYK 151,2 187,4 2,3 7,5 100,8 2,6 5,3 184,3 641,3
SV 2,5 701,3 7,2 6,9 0,8 255,5 1,0 975,2
Totalt 181,1 2 001,7 102,3 44,1 11,5 127,8 1 002,5 1 196,3 22,5 3,0 740,3 5 433,1


2014 vår


Pr. 04.10.2013


AR B3 B4 FU HN LN M2 M5 ME MX PR


Års-
studium


3-årig 
bachelor


4-årig 
bachelor


Forsker-
utdanning


Høyere 
nivå


Lavere 
nivå


2-årig 
master


5-årig 
master


Erfarings-
basert master


1-1/2-årig 
master


Profesjons-
studium Totalt


EXPHIL 20,7 20,7
HF 20,3 629,3 95,2 10,2 80,2 203,2 19,6 4,5 1 062,4
JUS 3,2 1 054,5 1 057,7
MN 5,6 444,1 8,0 0,0 2,1 331,4 39,3 1,5 2,0 834,0
MO 12,1 44,4 17,7 9,2 112,0 152,0 0,2 0,3 574,3 922,1
PSYK 158,2 159,3 2,0 11,7 102,3 2,7 7,0 199,8 643,0
SV 3,6 672,2 5,8 7,0 0,0 257,1 1,5 947,3
Totalt 199,8 1 949,3 95,2 46,9 16,2 114,7 1 005,9 1 268,0 14,7 2,3 774,1 5 487,0


2013 vår


Pr. 09.10.2014


AR B3 B4 M2 M5 ME MX PR


Års-
studier


3-årig 
bachelor


4-årig 
bachelor


2-årig 
master


5-årig 
master


Erfarings-
basert 


master
1-1/2-årig 


master Profesjon Totalt
HF 200 20 94 6 2 322
JUS 187 187
MN 178 1 154 9 2 6 350
MO 34 71 60 0 56 221
PSYK 60 92 57 35 244
SV 338 159 2 1,5 500,5
Totalt 60 842 21 535 264 5,5 6 91 1824,5


2014 vår


                                                           







 


Tabell 7 Kandidatproduksjon 


MOF kan rapportere om et høyere antall fullførte grader enn på samme tid i fjor. Hovedsakelig 
skyldes dette at flere toårige og femårige mastergrader er fullført. 


 
  


Pr. 04.10.2013


AR B3 B4 M2 M5 ME MX PR


Års-
studier


3-årig 
bachelor


4-årig 
bachelor


2-årig 
master


5-årig 
master


Erfarings-
basert 


master
1-1/2-årig 


master Profesjon Totalt
HF 3 227 11 103 19 363
JUS 215 215
MN 184 1 168 9 4 366
MO 30 50 50 0,4 2 65 197,4
PSYK 58 70 83 33 244
SV 295 140 5 3 443
Totalt 61 806 12 544 298 3,4 6 98 1828,4


2013 vår







Utvekslingsstudenter6 
 


 


 


Tabell 8 Utvekslingsstudenter pr 09.10.2014 


6 Utvekslingsopphold på 3 måneder eller mer, inkluderer ph.d-kandidater. Ph.d.-kandidater og utveksling på 
individbaserte (INDIVID) avtaler inngår ikke i finansieringsmodellen.  
 
Tallene for våren 2014 inkluderer 5 Ph.d.-kandidater (hvorav 4 av disse var av type INDIVID). Tilsvarende tall 
for våren 2013 var 2 Ph.d.-kandidater (hvorav en av disse var av type INDIVID).  


Pr. 06.10.2014


HF JUS MED MN PSYK SV UiB Totalt
Ut BILATERAL 41 27 43 24 44 179


ERASMUS 21 21 15 18 7 38 120
INDIVID 4 3 12 11 30
NORDPLUS 4 2 4 1 6 17


Ut Total 70 50 22 62 49 93 346
Inn BILATERAL 19 7 8 8 1 30 73


ERASMUS 56 79 17 77 22 94 345
ERASMUSMUNDUS 1 9 10
EURASIA 1 1 2
FULBRIGHT 1 1 2
INDIVID 4 3 3 10
KVOTEPROG 3 7 10 20
LLP-ØVRIG 2 2
NORDPLUS 2 5 5 5 1 18
SWB 1 15 1 17


Inn Total 81 91 39 120 28 140 499
Total 151 141 61 182 77 233 845


2014 vår


Pr. 09.10.2013


HF JUS MED MN PSYK SV UiB Totalt
Ut BILATERAL 26 44 2 34 10 46 162


ERASMUS 40 51 24 19 8 33 175
INDIVID 10 6 4 6 14 40
LLP-ØVRIG 1 1
NORDPLUS 5 6 4 3 18


Ut Total 81 107 34 53 27 94 396
Inn BILATERAL 18 1 16 3 3 21 62


ERASMUS 62 78 19 80 22 90 351
ERASMUSMUNDUS 8 20 28
EURASIA 3 3
FULBRIGHT 1 1 2
INDIVID 1 1 1 3 6
KVOTEPROG 4 15 6 8 21 54
LLP-ØVRIG 1 5 1 7
NORAD-ANDRE 2 1 3
NORDPLUS 3 1 2 2 2 10
NUFU 1 1


Inn Total 93 80 62 101 35 156 527
Total 174 187 96 154 62 250 923


2013 vår


                                                           







Personer i doktorgradsprogrammer7 
 


 
 


 
Tabell 9 Personer i doktorgradsprogram høst 2012 - høst 2013 


 
  


7 Tabellen «personer i doktorgradsprogrammer» rapporteres for semesteret ett år tilbake i tid for å fange opp flest 
mulig nye avtaler.  


Pr. 06.10.2014
Antall


Andre Egen NFR Totalt
HF 44 116 15 175
JUS 14 29 7 50
MN 131 173 137 441
MO 320 171 42 533
PSYK 45 64 14 123
SV 45 86 35 166
Totalt 599 639 250 1488


2013 høst
Finansieringskilde


Pr. 07.02.2014
Antall


Andre Egen NFR Totalt
HF 41 105 15 161
JUS 9 23 8 40
MN 136 155 134 425
MO 337 186 40 563
PSYK 51 72 14 137
SV 50 86 37 173
Totalt 624 627 248 1499


Pr. 04.10.2013
Antall


Andre Egen NFR Totalt
HF 41 108 15 164
JUS 10 25 9 44
MN 133 164 134 431
MO 339 182 38 559
PSYK 51 69 17 137
SV 48 87 38 173
Totalt 622 635 251 1508


Finansieringskilde


2013 vår
Finansieringskilde


2012 høst


                                                           







Avlagte doktorgrader - totalt8 
 


 
 


 


Tabell 10 Avlagte doktorgrader 


  


8 Tallene inkluderer dr.philos. Det var ingen avlagte dr.philos på MOF i rapporteringsterminen. 


Pr. 06.10.2014


Andre Egen NFR Total
HF 4 7 1 12
JU 2 1 3
MN 9 15 17 41
MO 23 15 2 40
PS 5 3 2 10
SV 2 4 2 8
Totalt 45 45 24 114


2014 vår
Finansieringskilde


Pr. 07.02.2014


Andre Egen NFR Total
HF 4 9 1 14
JU
MN 8 12 12 32
MO 26 19 4 49
PS 4 2 6
SV 3 6 1 10
Totalt 45 48 18 111


Pr. 04.10.2013


Andre Egen NFR Total
HF 4 14 18
JU 2 1 3
MN 13 15 13 41
MO 40 23 3 66
PS 5 7 1 13
SV 5 5 3 13
Totalt 67 66 21 154


2013 vår
Finansieringskilde


2013 høst
Finansieringskilde


                                                           







Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning, alle  
 


 


Tabell 11 Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning 


 


Pr. 06.10.2014
2013 høst


Andre Egen NFR Totalt Totalt
PHDHF Årsverk brutto 6,2 5,2 9,5 5,9 5,3


Årsverk netto 3,5 3,2 3,6 3,3 3,5
Antall kandidater 3 7 1 11 13


PHDJUR Årsverk brutto 6,6 4,5 5,9
Årsverk netto 3,2 3,1 3,2
Antall kandidater 2 1 3


PHDMD Årsverk brutto 4,7 4,1 3,7 4,4 4,7
Årsverk netto 3,8 3,3 3,1 3,6 3,4
Antall kandidater 23 15 2 40 47


PHDMN Årsverk brutto 5,5 4,7 4,3 4,7 4,0
Årsverk netto 3,6 3,6 3,7 3,7 3,3
Antall kandidater 9 15 17 41 32


PHDODO Årsverk brutto 6,6
Årsverk netto 4,5
Antall kandidater 2


PHDPSYK Årsverk brutto 4,9 7,9 4,8 5,8 5,0
Årsverk netto 4,1 6,4 3,3 4,6 3,1
Antall kandidater 5 3 2 10 6


PHDSV Årsverk brutto 3,4 3,9 4,5 3,9 5,8
Årsverk netto 3,4 2,9 3,4 3,1 4,4
Antall kandidater 2 4 2 8 10


Totalt Årsverk brutto 5,0 4,7 4,5 4,8 4,7
Totalt Årsverk netto 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5
Totalt Antall kandidater 44 45 24 113 110


2014 vår
Finansieringskategori
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Masterprogram i medisinsk biologi - nedleggelse av 
studieretninger og endring av navn 


 
Programutvalget for medisinsk biologi vedtok i møte 26. september 2014 
studieplanendringer for Masterprogram i medisinsk biologi. Vedtaket innebærer både 
endringer i emneportefølje og programstruktur. Endringene i emneporteføljen er 
behandlet og godkjent av Institutt for biomedisin i instituttsrådsmøte 7. oktober. 
 
Når det gjelder endringene i programstruktur, innebærer disse en nedlegging av 
studieretninger og endring av navn på programmet. Dette er i følge UiBs 
studieforskrift § 3.2 en større studieplanendring som må vedtas av fakultetet og 
meldes videre til UiB sentralt. Forslaget om nedlegging av studieretninger og endring 
av navn på programmet legges derfor fram for fakultetsstyret for behandling.  
 
Programutvalget ønsker følgende endringer gjeldende fra høstsemesteret 2015: 
 


1. De tre studieretningene medisinsk cellebiologi, human fysiologi og 
biomedisinsk bildebehandling avvikles som formelle studieretninger. Det har 
over tid vært diskutert om de to studieretningene i human fysiologi og 
medisinsk cellebiologi skulle slås sammen til en studieretning. Etter videre 
diskusjon har man kommet frem til at alle tre studieretningene ønskes avviklet. 
Studentene vil i stedet kunne spesialisere seg gjennom valg av oppgaveemne, 
tilsvarende løsningen som er valgt for Masterprogram i internasjonal helse. 
 


2. Masterprogrammet skifter navn til «Masterprogram i biomedisin». Det 
engelske navnet blir «Master’s Programme in Biomedical Sciences». 


 
Forslag til vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til følgende:  


1. De tre studieretningene under Masterprogram i medisinsk biologi legges ned 
fra og med høsten 2015.  


2. Masterprogrammet skifter fra høsten 2015 navn til «Masterprogram i 
biomedisin» og «Master’s Programme in Biomedical Sciences» på engelsk. 


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth      Ørjan Leren 
fung. fakultetsdirektør      seksjonssjef 
 
 







 
 
Vedlegg:  
 


1. Brev fra Institutt for biomedisin 
2. Referat fra Instituttrådet ved Institutt for biomedisin 


 
10.10.2014 EIDA 







U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Institutt for biomedisin
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Institutt for biomedisin
Telefon 55586300
Telefaks 55586360


post@biomed.uib.no


Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen


Besøksadresse
Jonas Lies vei 91
Bergen


Saksbehandler
Oddveig Åsheim
55586351
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Masterprogram i medisinsk biologi: Sammenslåing av 
studieretninger og endring av navn


Institutt for biomedisin behandlet i instituttrådsmøte 7. oktober en sak om justeringer av 
Masterprogrammet i medisinsk biologi.


Saken var initiert av møte i programstyret for masterprogrammet i medisinsk biologi, 26. 


september. Programstyret hadde vedtak på følgende punkter:


1. Nedlegging av emner og oppretting av arbeidsgrupper som skal lage forslag til nye 
emner.


2. Sammenslåing av studieretninger


3. Endring av navn på masterprogrammet


Instituttrådet behandlet punkt 1 i sitt møte 7. oktober. Punktene 2 og 3 må behandles i 
nivåene over instituttet og vi sender derfor saken til videre behandling i fakultetsstyrets møte 
i oktober. 


Sakspapirer til instituttrådsmøtet, inklusive referat fra møtet i programutvalget, er lagt ved for 
detaljer i saken.


Vennlig hilsen


Rolf K. Reed


instituttleder Oddveig Åsheim


administrasjonssjef


Vedlegg: Sak fra instituttrådsmøte 7. oktober.


Referanse Dato


2014/10134-ODÅ 08.10.2014
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Instituttrådet
Institutt for biomedisin
Universitetet i Bergen


Arkivkode: Rådsstyresak: 21/10-2014


Sak nr.:  Møte: 7. okt 2014


Nedlegging av masteremner ved IBM i forbindelse med endringer av studieplan i medisinsk 
biologi


Programutvalget i medisinsk biologi hadde møte fredag 26. september 2014. I møtet ble det 
vedtatt å slå sammen alle de tre studieretningene under masterprogrammet i medisinsk 
biologi, medisinsk cellebiologi, human fysiologi og biomedisinsk bildebehandling, fra og med 
høsten 2015.


I forbindelse med denne omorganiseringen ønsker PU at det opprettes ett eller to større 
emner innen fysiologi til fordel for flere små emner. Vi ber derfor institutt for biomedisin ta 
stilling til om følgende emner kan legges ned fra og med høsten 2015:


 BMED339 Nevrokjemi (5 sp)
 BMED340A Sirkulasjonsfysiologisk metodikk (5 sp)
 BMED340B Nevrofysiologisk metodikk (5 sp)
 BMED356 Hjarte- og sirkulasjonsfysiologi (5 sp)
 BMED357 Nevrofysiologi og nevrobiologi (5 sp)
 BMED358 Cellulær nevrofysiologi - ionekanalar og membraneksitabilitet (5 sp)


Det bes samtidig om at det jobbes med å opprette ett eller to større emner innen fysiologi 
(arbeidsgruppe foreslått ledet av Linda Stuhr) og at det settes ned en arbeidsgruppe som 
kan foreslå ny studieplan i biomedisinsk bildebehandling (arbeidsgruppe foreslått ledet av 
Arvid Lundervold).


NB! Det er også vedtatt å skifte navn på masterprogrammet i medisinsk biologi til «master i 
biomedisin» fra høsten 2015. De tre studieretningene vil bli videreført som spesialiseringer 
etter modell av masterprogrammet i internasjonal helse.


Forslag til vedtak:
Instituttrådet vedtar følgende:


1. Nedlegging av emnene: BMED339, BMED340A, BMED340B, BMED356, BMED357, 
BMED358


2. Instituttrådet støtter forslaget om at en arbeidsgruppe ledet av Linda Stuhr utreder 
forslag til fysiologiemner.


3. Instituttrådet støtter forslaget om at en arbeidsgruppe, ledet av Arvid Lundervold 
lager forslag til ny studieplan i biomedisinsk bildebehandling







1.10.14 MARSTA/ODÅ


Vedlegg: referat fra PU møte 26.09.2014







REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR MEDISINSK BIOLOGI


26. september 2014 kl 09.00 – 10.30
Møterom 7 etg. BBB


********************************************************************************************************
**********
Til stede:
Medlemmer: Marit Bakke (leder), Stefan Johansson, Michelle Hauge (studentrepresentant), 
Karl Johan Tronstad, Silke Appel, Linda Stuhr, Arvid Lundervold og Lynn Marquardt 
(studentrepresentant).
Fra administrasjonen: Maren Stallemo (referent) 
Forfall: Laurence Bindoff


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


I Godkjenning av saksliste og referat


Saksliste for møtet ble godkjent uten kommentarer. 


Sak 7/14 Ny programsensor i medisinsk biologi


PU var bedt om å oppnevne ny programsensor for perioden 01.01.2015-
31.12.2018. Agneta Mode, tidligere professor og programansvarlig for 
masterprogrammet i biomedisin ved Karolinska Institutet, Stockholm, var 
foreslått som mulig kandidat.


Vedtak:
PU leder spør Agneta Mode om hun vil stille som programsensor for neste fire-
års periode, 2015-2019.


Sak 8/14 Ny emnebeskrivelse i etikk


PU var bedt om å gi en tilbakemelding til IGS om forslag til emnebeskrivelse for 
et nytt emne i etikk, HELVIT, og representant til arbeidsgruppe i for nytt 
etikkemne.


Innspill fra PU til IGS:
 Emnebeskrivelsen mangler krav til forkunnskaper, dette må inn.
 Det er problematisk å stille med fagperson fra institutt for biomedisin eller 


PU i medisinsk biologi som skal følge egne studenter i gruppearbeid, da 
ansatte ved instituttet/PU mangler etikkbakgrunn.


 Marit Bakke stiller som representant i arbeidsgruppen fra PU medisinsk 
biologi.







Sak 9/14 Sammenslåing av studieretningene i human fysiologi og medisinsk 
cellebiologi 


I forbindelse med ny studieplan i medisin har PU kikket på strukturen for 
masterprogrammet i medisinsk biologi. Programmet har i dag tre 
studieretninger, human fysiologi, medisinsk cellebiologi og biomedisinsk 
bildebehandling. Det har over en tid vært diskutert om de to studieretningene i 
human fysiologi og medisinsk cellebiologi skulle slås sammen til en 
studieretning. På møtet ble det også diskutert om studieretningen i biomedisinsk 
bildebehandling skulle slås sammen med de to andre studieretningene og om et 
felles masterprogram i medisinsk biologi skulle ha spesialiseringer innen 
fysiologi, cellebiologi og bildebehandling heller enn studieretninger.


Vedtak:


 Alle studieretninger under masterprogrammet i medisinsk biologi legges 
ned, fra og med høstsemesteret 2015. De nåværende studieretningene i 
medisinsk cellebiologi, human fysiologi og biomedisinsk bildebehandling 
blir spesialiseringer under et felles masterprogram etter modell av 
masterprogrammet i internasjonal helse.


 Masterprogrammet i medisinsk biologi skifter navn til masterprogram i 
biomedisin. Biomedical Sciences på engelsk. 


 Innholdet i emnet BMED320 skal endres for å tilpasse emnet til human 
fysiologi og biomedisinsk bildebehandling. Emnet blir felles for alle 
studenter på masterprogrammet i biomedisin. Det bør vurderes om også 
skriveteknikk (finnes i dag i emnet BMED205) i større grad skal inn i 
BMED320. Disse forslagene tas videre til Institutt for biomedisin som eier 
emnet. Emneansvarlig, Marit Bakke for BMED320, foreslås å lede 
arbeidet med ny emnebeskrivelse i BMED320 i samarbeid med Linda 
Stuhr, Arvid Lundervold og eventuelt faglærere på BMED320 hvis 
nødvendig.


 Emnene BMED339, BMED340A, BMED340B, BMED356, BMED357 og 
BMED358 foreslås slått sammen til ett eller to emner innen 
nevrofysiologi og sirkulasjonsfysiologi. Dette forslaget videresendes til 
Institutt for biomedisin for endelig vedtak. Linda Stuhr foreslås å lede 
arbeidet med evt sammenslåing i samarbeid med aktuelle undervisere i 
fysiologi ved IBM.


 Eventuelle sammenslåtte emner innen fysiologi skal legges på 
vårsemesteret, første året, i den nye mastergraden.


Sak 10/14 Orienteringssaker


Det ble orientert om sommerskolen på øyen Seili i den finske skjærgården, 11-
15 august 2014.


Det ble videre orientert om forestående besøk fra universitetet i København, 
kommunikasjonsrådgiver Jes Andersen. Invitasjon vil bli sendt ut til 
masterstudenter, PhD studenter og vitenskapelig ansatte.


Marit Bakke er chair på progress onsdag 15 oktober. Silke Appel er chair på 
progress torsdag 16. oktober.


Tall for avsluttende mastereksamen ble lagt fram. Nye karakterbeskrivelser for 
MNT fag må presiseres i sensormappen for medisinsk biologi.







Marit Bakke (s)
Leder PU


Maren Stallemo (s)
Sekretær PU
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 74/14 


Sak nr.:  2014/2015  Møte: 29.10.2014 


 
RBO-modell forskning til instituttene 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 109/13, møte 11/12-13: Rullering strategisk plan 2015-16. 
b) Fakultetsstyresak 26/14, møte 9/4-14: Rullering av strategisk plan 2015-16. 
c) Fakultetsstyresak 63/14, møte 17/9-14: Budsjettforslag 2015. 


Hva saken gjelder 
Fakultetsstyret vedtok som del av rullering av strategisk plan 2015-16 en gjennomgang av 
fakultetets nåværende resultatbaserte omfordelingsmodell (RBO-modell) med vurdering av og 
forslag til nye omfordelingsprinsipper som bedre støtter opp under fakultetets strategi.  
 
Fakultetsstyret vedtok 11.12.13 å nedsette en arbeidsgruppe ledet av prodekan for utvikling av ny 
RBO-modell, der dekan fikk fullmakt til å utforme mandat og oppnevne arbeidsgruppens 
medlemmer (Vedlegg). Fakultetsstyret har fått løypemeldinger om gruppens arbeid underveis. 
Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport (Vedlegg).  
 


Arbeidsgruppens rapport 
Arbeidsgruppen har vurdert forskningsparametere, og konkluderer med at antall vitenskapelige 
publikasjoner (korrigert for samarbeid mellom institutter og vektet for publiseringsnivå), avlagte 
doktorgrader og forskningsfinansiering fra NFR og EU kan benyttes i en modell for resultatbasert 
omfordeling.  
 
I henhold til mandatet har arbeidsgruppen utarbeidet modeller for en forsknings-RBO og simulert 
konsekvenser basert på historiske data for de enkelte institutter og fakultetet samlet.  
 
De siste årene har antallet vitenskapelige publikasjoner og avlagte doktorgrader økt ved fakultetet, 
mens volumet av NFR- og EU-finansiert forskning har gått ned. Disse trendene har vært relativt 
stabile. Det er i tillegg svært store forskjeller mellom instituttene når det gjelder forsknings-
produksjon og volum av eksternfinansiering.   
 
Slik arbeidsgruppen vurderer det er det sannsynlig at en forsknings-RBO med de komponenter 
som er nevnt over ikke vil være et effektivt virkemiddel for å bidra til å styrke forskningen ved 
fakultetet og utjevne forskjellene mellom instituttene.  
 
Dagens høye lønnsandeler ved flere institutter vil også svekke effekt og legitimitet av en 
resultatbasert omfordelingsmodell for forskning. Arbeidsgruppen mener likevel at det er svært 
viktig at både fakultet og institutter er opptatt av resultater på forskningsfeltet, at gode resultater 
premieres og at forskningsresultater inngår som en vesentlig del når strategiske planer legges for 
framtiden.  
 
Når det skal konkluderes om hvorvidt fakultetet skal innføre ny RBO-modell for forskning, 
anbefaler arbeidsgruppen at dette tiltaket vurderes opp mot de allerede eksisterende insentiver for 
å styrke forskning ved fakultetet, som f.eks:  
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- bruk av egenandeler inn mot store satsinger, 
- kompensasjon for kostnader med eksternfinansierte stillinger, 
- utdeling av forskningspriser. 


 
Arbeidsgruppens rapport er behandlet i møte i dekanens ledergruppe med instituttlederne 
23.9.2014.  Arbeidsgruppens rapport og anbefalinger ble framlagt og drøftet, og dekanatet og 
instituttlederne var enige i arbeidsgruppens konklusjoner og anbefalinger. 
 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
Arbeidsgruppen har gjort et godt og grundig arbeid som danner grunnlaget for arbeidsgruppens 
rapport. Arbeidsgruppens hovedkonklusjon vurderer en RBO-modell som lite egnet for å fremme: 


1. Ønsket strategisk retning av forskningssatsingene med mer robuste forskningsmiljø.  
2. Forskning av høy kvalitet i form av vitenskapelige publikasjoner.  
3. Styrking av forskerutdanningen. 
4. Økt ekstern finansiering fra NFR og EU, med disposisjon av fakultetets egne ressurser på 


en best mulig måte. 
 
Det er grunn til å ta arbeidsgruppens konklusjoner på alvor og ha en grundig diskusjon om hvilke 
insentiver som best mulig fremmer fakultetets strategiske målsetninger. 
 
Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe for å vurdere finansieringssystemet til 
UH-sektoren i Norge. Gruppens arbeid er ikke ferdigstilt, men det kan komme vesentlige endringer 
i sektorens finansieringsordning som følge av utvalgets rapport og KDs oppfølging (se vedlegg fra 
På Høyden).  
 
UiB sentralt innfører trolig en insentivordning for EU-forskning, og det vurderes også andre måter 
å stimulere til økt antall og kvalitetsmessig bedre søknader som gir bedre økt uttelling av eksterne 
midler, særlig fra EU, NFR o.l. 
 
På bakgrunn av arbeidsgruppens konklusjoner og kommende endringer i insentivordninger som vil 
påvirke fakultetet vurderer fakultetsledelsen at en RBO-modell for forskning ikke skal videreføres.  
 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret takker arbeidsgruppen for en grundig utarbeidet rapport. 
2. Fakultetsstyret vedtar at en RBO-modell til instituttene for forskning ikke videreføres. 


 
 
 
 
Nina Langeland 
dekan 


  


  Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


 
01.10.2014 /ØRH  
 
 
Vedlegg:  


1. Oppnevningsbrev – arbeidsgruppe utvikling RBO-modell 
2. RBO-modell forskning - arbeidsgruppens rapport 
3. KDs utvalg UH-sektorens finansieringssystem – status fra På høyden 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Telefon 55582086 


Telefaks 55589682 
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5020 Bergen 
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Bergen 


Saksbehandler 


Inger Hjeldnes Senneseth 


55586671 
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 Anne Nordrehaug Åstrøm 


Per Bakke 


Nils Erik Gilhus 


 Bente Moen 


Oddveig Åsheim 


Ørjan Hauge (sekretær) 


 


  


  


Oppnevning av arbeidsgruppe for utvikling av ny RBO-modell for fakultetet 


 


Det vises til fakultetsstyresak 109/13 Rullering av strategisk plan, der styret gjorde følgende vedtak: 


 


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


 


Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell er basert på 3 hovedkomponenter:  


- basiskomponenten er basert på en historisk fastsatt budsjettramme 
- undervisningskomponenten er resultatbasert og bygger på avlagte studiepoeng 
- forskningskomponenten består av en insentivbasert del (RBO) med uttelling for 
doktorgrader, vitenskapelig publisering og forskningsfinansiering fra NFR og EU og en 
strategisk del. 
 


Universitetet i Bergen har etablert en modifisert modell i forhold til KDs modell. I 2006 utredet Det 
medisinske fakultet en finansieringsmodell som inkluderte en resultatbasert omfordeling; Notat om 
Budsjett 2007: Økonomi som strategisk redskap - med forslag til ny finansieringsmodell (vedlegg1). 
 


Som omtalt i styresak 109/13 er det behov for en ny gjennomgang av fakultetets 


finansieringsmodell, med vurdering av og forslag til ny RBO-modell som bedre støtter opp 


under fakultetets strategi og er tilpasset fakultetets nye organisering og intensjonene ved 


organisasjonsutviklingsprosjektet Framtidens fakultet. Vedlagt følger bakgrunnsmaterialet for 


styresak 109/13. Arbeidsgruppen bes om å ta utgangspunkt i denne. 


 


Utvikling av ny RBO-modell vurderes og utvikles parallelt med revidering av fakultetets 


strategi og handlingsplaner. Det legges opp til at fakultetsstyret skal få en statusrapport om 


Referanse Dato 


2014/2015-INSE 13.02.2014 
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ny RBO-modell i møtet 21.5.2014 og fatte endelig tiltak i september-møtet 2014. 


Målsetningen er at prosessen munner ut i tiltak som implementeres fra 2015.  


 


 


Mandat for arbeidsgruppen: 


Arbeidsgruppen bes, ut fra den økonomiske situasjonen og fakultets strategi, fremme 2-3 


alternative forslag til ny RBO-modell som skaper insentiver i forhold til å fremme 


1. Ønsket strategisk retning av forskningssatsingene med mer robuste forsknings-
miljø  


2. Forskning av høy kvalitet i form av vitenskapelige publikasjoner 
3. Styrking av forskerutdanningen 
4. Økt ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og EU, med disposisjon av 


fakultetets egne ressurser på en best mulig måte. 


 


Arbeidsgruppen vurderer selv hvilke analyser som er nødvendige for arbeidet. Vi ber om at det 


lages en statusrapport som kan presenteres for fakultetsstyret 21.5.2014. 


 


Endeling rapport med forslag til ny RBO-modell bes ferdigstilt innen 15.juni 2014. Rapporten vil bli 


oversendt instituttene på høring med tanke på at ny RBO-modell kan vedtas i fakultetsstyrets møte i 


september 2014. 


 


Sekretær bes vurdere å ta inn økt kapasitet i form av økonomer i arbeidet. 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Nina Langeland 


dekan Astrid Bårdgard 


 fakultetsdirektør 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Omfordeling av 
resultatbaserte 


forskningsmidler 
(RBO) 


Rapport fra arbeidsgruppe ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet, UiB 


 


  







Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


Innhold 
1 Sammendrag ............................................................................................................................ 2 


2 Bakgrunn og mandat for arbeidet ............................................................................................ 3 


2.1 Arbeidsform ..................................................................................................................... 3 


3 Mulige resultatmodeller .......................................................................................................... 4 


3.1 Fakultetets resultatandeler ................................................................................................ 4 


3.2 Mulige parametere i en RBO-modell ............................................................................... 4 


3.3 Oversikt over forskningsresultater ved instituttene i perioden 2009-2013 ...................... 6 


3.4 Rammer for mulige modeller ........................................................................................... 9 


3.5 Konkrete modeller og simuleringer .................................................................................. 9 


3.5.1 Simuleringer med data for forskningsresultater for ett år (2013) ............................. 10 


3.5.2 Simuleringer med data for årvisse forskningsresultater for perioden 2009-2013 .... 13 


3.5.3 Simulering av konsekvenser på omfordeling av resultatøkning ved ett institutt ...... 15 


4 Kort diskusjon ....................................................................................................................... 16 


4.1. Forsknings-RBO: Modeller og effekter ........................................................................ 16 


4.2 Strategiske insentiver for å styrke forskning .................................................................. 17 


5. Oppsummering ..................................................................................................................... 17 


6 Appendix ............................................................................................................................... 18 


6a UoH-sektorens finansiering og MOFs tidligere modell .................................................. 18 


6b Vitenskapelig publisering, antall, poeng og siteringer .................................................... 23 


6c Avlagte PhD, gjennomstrømming og oppmeldte i PhD-programmet ............................. 24 


6d Ekstern finansiering ......................................................................................................... 25 


6e Datagrunnlag og modell .................................................................................................. 26 


6f Simulering av påvirkning med 10% og 20% årlig endring .............................................. 32 


6g Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 – kort om ...... Feil! Bokmerke er ikkje definert. 


 


Arbeidsgruppens rapport     1   


   







Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


1 Sammendrag 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevnte i styremøte 11.12.2013 en arbeidsgruppe 
som fikk i oppdrag å vurdere nye mulige modeller for forskningsbasert resultatomfordeling 
(RBO) som virkemiddel for å styrke forskningen ved instituttene. 


Arbeidsgruppen har vurdert forskningsparametere, og konkluderer med at antall 
vitenskapelige publikasjoner (korrigert for samarbeid mellom institutter og vektet for 
publiseringsnivå), avlagte doktorgrader og forskningsfinansiering fra NFR og EU kan 
benyttes i en modell for resultatbasert omfordeling. I henhold til mandatet har arbeidsgruppen 
utarbeidet modeller for en forsknings-RBO og simulert konsekvenser basert på historiske data 
for de enkelte institutter og fakultetet samlet.  


De siste årene har antallet vitenskapelige publikasjoner og avlagte doktorgrader økt ved 
fakultetet, mens volumet av NFR- og EU-finansiert forskning har gått ned. Disse trendene har 
vært relativt stabile. Det er i tillegg svært store forskjeller mellom instituttene når det gjelder 
forskningsproduksjon og volum av eksternfinansiering.  Slik arbeidsgruppen vurderer det er 
det sannsynlig at en forsknings-RBO med de komponenter som er nevnt over ikke vil være et 
effektivt virkemiddel for å bidra til å styrke forskningen ved fakultetet og utjevne forskjellene 
mellom instituttene. Dagens høye lønnsandeler ved flere institutter vil også svekke effekt og 
legitimitet av en resultatbasert omfordelingsmodell for forskning. 


Arbeidsgruppen mener likevel at det er svært viktig at både fakultet og institutter er opptatt av 
resultater på forskningsfeltet, at gode resultater premieres og at forskningsresultater inngår 
som en vesentlig del når strategiske planer legges for framtiden. Når det skal konkluderes om 
hvorvidt fakultetet skal innføre ny RBO-modell for forskning, anbefaler arbeidsgruppen at 
dette tiltaket vurderes opp mot de allerede eksisterende insentiver for å styrke forskning ved 
fakultetet, som f.eks. bruk av egenandeler inn mot store satsinger, kompensasjon for 
kostnader med eksternfinansierte stillinger og utdeling av forskningspriser. 


Bergen, 19.09.2014 


Robert Bjerknes, leder /s/     Nils Erik Gilhus /s/   
Det medisinsk-odontologiske fakultet       Klinisk institutt 1 
 
Eystein Husebye /s/      Bente Moen /s/ 
Klinisk institutt 2      Senter for internasjonal helse, IGS 
 
Oddveig Åsheim /s/      Anne Nordrehaug Åstrøm /s/ 
Institutt for biomedisin     Institutt for klinisk odontologi
     
Ørjan Hauge, sekretær /s/ 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
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2 Bakgrunn og mandat for arbeidet  
 


Kunnskapsdepartementet tildeler en andel av budsjettene i Universitets- og høyskolesektoren 
etter resultater som er oppnådd innen forskning og utdanning (se appendix 6a). I 2007 innførte 
Det medisinske fakultet en egen resultatbasert omfordelingsmodell (RBO-modell) for 
finansiering av instituttene. I denne inngikk både forskningskomponenter (et korrigert antall 
vitenskapelige publikasjoner, antall avlagte doktorgrader, samt EU- og NFR-finansiering) og 
utdanningskomponenter (undervisningsukepoeng, antall masteroppgaver og antall 
særoppgaver). Utslagene av denne modellen har vært gjenstand for diskusjon underveis, og i 
appendix 6a oppsummeres modellen og de økonomiske konsekvensene av den for perioden 
2007-2013. Modellen har som nevnt vært omdiskutert, og selv om de årlige utslagene har 
vært små, kan det synes som om enkelte institutter systematisk hhv. har tapt og vunnet på 
innføring av denne modellen. Det har også vært reist som innvending at modellen inneholder 
komponenter som bare i svært liten grad lar seg påvirke på instituttnivået. Dette gjelder f.eks. 
undervisningsukepoeng generert i profesjonsstudiene. Med tanke på fremtiden, er det videre 
uklart hvordan modellen ville kunne slå ut med ny instituttstruktur fra 2013.  


Med dette som bakgrunn vedtok fakultetsstyret at gjeldende RBO-modell ikke skulle brukes i 
budsjettprosessen for 2014. I tillegg er det oppnevnt arbeidsgrupper som hhv. skal utrede 
premieringsordninger for utdanningskvalitet og utrede modeller for en egen forsknings-RBO 
(denne arbeidsgruppen). 


Arbeidsgruppen for forsknings-RBO ble gitt dette mandatet:  


Arbeidsgruppen bes, ut fra den økonomiske situasjonen og fakultets strategi, fremme 2-3 
alternative forslag til ny RBO-modell som skaper insentiver til å fremme  


1. Ønsket strategisk retning av forskningssatsingene med mer robuste forskningsmiljø  


2. Forskning av høy kvalitet i form av vitenskapelige publikasjoner  


3. Styrking av forskerutdanningen  


4. Økt ekstern finansiering fra Norges Forskningsråd og EU, med disposisjon av fakultetets 
egne ressurser på en best mulig måte 


 


2.1 Arbeidsform 
Arbeidsgruppen har hatt til sammen fem møter våren og høsten 2014. Per Bakke, Klinisk 
institutt 2 deltok i den første delen av arbeidet, mens Eystein Husebye har representert K2 fra 
juni 2014.  


I sitt arbeid med modeller for en forsknings-RBO har arbeidsgruppen diskutert mulige 
komponenter som kunne inngå, analysert og simulert hvordan forskjellige modeller vil kunne 
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slå ut for det enkelte institutt, samt diskutert en del rammebetingelser og andre incentiver for 
forskning ved fakultetet. Arbeidet har derfor i stor grad hatt preg av en konsekvensanalyse.  


Arbeidsgruppen har i tråd med sitt mandat ikke diskutert hvordan midler fra en RBO-modell 
fra fakultet til institutt kan videreføres internt i det enkelte institutt. 


 


3 Mulige resultatmodeller 
 


3.1 Fakultetets resultatandeler 
Ved UiB er KDs resultatmodell (se appendix 6a) videreført til fakultetene med 75 % av den 
uttellingen som UiB får tildelt. I 2014 fikk UiB samlet tildelt 720 mill. kr i resultatmidler 
(beregnet i 2015-priser) basert på tidligere oppnådde resultater innen forskning og utdanning. 
Det medisinsk-odontologiske fakultets (MOFs) andel innen forskning utgjorde 87 mill. kr, 
hvorav 75 % (65 mill. kr) inngikk i finansieringen av fakultetet.  


De resultatbaserte bevilgningene til MOF varierer en god del mellom de ulike år, og i 2015 
ser de ut til å reduseres med totalt 6,3 mill. som følge av endringer i resultater fra 2012 til 
2013. Det er særlig en klar nedgang i innbetalinger til EU-finansiert forskning som gir 
tilbakegang. 


3.2 Mulige parametere i en RBO-modell 
Arbeidsgruppen mener at dersom en resultatmodell skal ha verdi, må den ha gi resultater i 
henhold til målsetningene og ha legitimitet i fagmiljøer og ledelse. I dette ligger bl.a. at det 
må være samsvar mellom resultat og uttelling. I tillegg må modellen være transparent, og 
instituttledelsen må videre ha reell mulighet til å påvirke resultatene som i neste omgang får 
konsekvenser for finansieringen av instituttet. Det er også viktig å skape enighet om hvor mye 
midler en RBO-modell skal fordele. 


Arbeidsgruppen har gått gjennom flere mulige parametere som kan inngå i en resultatbasert 
omfordelingsmodell for forskning. En forutsetning for at en parameter skal kunne brukes, må 
være at det finnes omforente og kvalitetssikrede data som er lett tilgjengelige. En modells 
legitimitet reduseres raskt om den blir ugjennomsiktig og for kompleks. I denne rapporten har 
derfor datagrunnlag fra Database for høgre utdanning (DBH) og Universitetet i Bergens 
(UiBs) økonomisystem blitt benyttet.  


Arbeidsgruppen har konsentrert sitt arbeid rundt følgende parametere: 


- Vitenskapelig publisering 
- Avlagte doktorgrader 
- Ekstern finansering 
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Vitenskapelig publisering  
For vitenskapelig publisering kan både antall publikasjoner, antall publikasjonspoeng1 og 
antall siteringer tenkes å bli benyttet. Antall publikasjoner og publikasjonspoeng er lett 
tilgjengelig i DBH, og data herifra benyttes allerede i KDs og UiBs resultatmodeller.  


Publikasjonspoeng fremkommer bl.a. ved at en institusjon krediteres etter adressering og 
publikasjonsnivå gjennom såkalte forfatterandeler1. Det er en velkjent svakhet ved denne 
formen for kreditering at dobbel institusjonstilhørighet reduserer bidraget fra den enkelte. Det 
tette samarbeidet med f.eks. helseforetakene gjør at denne parameteren vil slå svært ulikt ut i 
ulike deler av fakultetet. Samlet anses publikasjonspoeng som lite egnet til å inngå i en 
fakultetsintern RBO-modell.  


For UiB foreligger det også siteringsanalyser utarbeidet ved Universitetsbiblioteket. Det vil 
imidlertid kreve egne og til dels kompliserte analyser å få frem siteringsdata som er tjenlige til 
bruk i en RBO-modell noe som gjør siteringer lite egnet for bruk., 


I fakultetets gjeldende RBO-modell er antall publikasjoner benyttet. For at dette ikke skal 
virke som et hinder for vitenskapelig samarbeid, telles en publikasjon fullt ut ved alle 
samarbeidende institutter. I tillegg korrigeres tallet som inngår i modellen for 
publikasjonsnivå, slik at en publikasjon på kvalitetsnivå 2 vil telle tre ganger så mye som en 
publikasjon på nivå 1. Antall publikasjoner er selvsagt også avhengig av i hvilken grad et 
institutt har etablert samarbeidsrelasjoner med eksterne institusjoner, f.eks. helseforetak, 
nasjonale institutter eller andre universitet, men likevel mener arbeidsgruppen at i en RBO-
modell for forskningsresultater vil ovennevnte parameter kunne avspeile volum på en 
tilfredsstillende måte, og også til en viss grad avspeile kvalitet. 


Tall fra DBH for avlagte doktorgrader 
Antall avlagte doktorgrader er et lett tilgjengelig resultatmål på forskerutdanning, og 
arbeidsgruppen mener at en resultatindikator for forskerutdanning også hører med i en 
forsknings-RBO. I en slik modell må bidrag fra hvert institutt korrigeres i tråd med  
veilederavtalen ved innlevering. Modellen kan om ønskelig også lages slik at den kun gir 
uttelling for veiledning gitt av veiledere ved eget fakultet eller ved UiB. 


Ekstern forskningsfinansiering  
I KDs resultatmodell inngår forskningsfinansiering fra NFR og EU. Dette er forskningsmidler 
som oppnås i konkurranse og der tilslag signaliserer kvalitet og i de fleste tilfeller også bidrar 
til å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Det er i tillegg en klar målsetning å øke 
den NFR- og EU-finansierte aktiviteten ved fakultetet. NFR- og EU-finansiert forskning målt 
ut fra regnskapsførte prosjektkostnader er også inne i dagens RBO-modell ved fakultetet og 
bør videreføres.  


1 For nærmere beskrivelse av UHRs system se dokumentasjon DBH: http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp? 
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3.3 Oversikt over forskningsresultater ved instituttene i 
perioden 2009-2013 
Som bakgrunn for simuleringer med ulike RBO-modeller vises historiske tall for de ulike 
instituttene for de parametere som arbeidsgruppen har presentert over; dvs: 


a) Antall publikasjoner korrigert for samarbeid over instituttgrenser og justert for 
publikasjonsnivå. 


b) Antall doktorgrader (korrigert for bidrag fra instituttene). 


c) Regnskapsførte prosjektkostnader for NFR- og EU-finansierte forskningsprosjekter. 


Antall publikasjoner og avlagte doktorgrader, samt volumet på ekstern finansiering er ujevnt 
fordelt mellom instituttene, samtidig som det endrer seg over tid. På grunn av endret 
instituttstruktur fra 2013 er Klinisk institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2 (K2) vist samlet i 
datagrunnlag og presentasjoner. Detaljerte data for forskningsresultater for alle institutter i 
perioden 2009-2013 finnes i appendix 6b og c. 


Vitenskapelig publisering 
Figur 1 viser den store forskjellen det er i antall vitenskapelige publikasjoner mellom 
instituttene. Alle institutter har likevel hatt vekst i antall publikasjoner i perioden, med størst 
økning (44 %) ved Institutt for biomedisin (IBM). Variasjonen i antall publikasjoner er størst 
ved K1/K2 og mest stabil ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS).  


 
Figur 1 Antall vitenskapelige publikasjoner pr institutt, MOF, 2009-2013. 


 


 
I figur 2 vises årlig antall publikasjoner ved instituttene justert for samarbeid over 
instituttgrensene og korrigert for publikasjonsnivå. Variasjonene mellom instituttene blir da 
noe større særlig som følge av varierende andel nivå 2 publikasjoner som teller tredobbelt. 
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Figur 2 Modelljustert antall vitenskapelige publikasjoner pr institutt, MOF, 2009-2013. 


 


 
Avlagte doktorgrader 
Antallet avlagte doktorgrader ved fakultetet har doblet seg de siste åtte årene, og i 2013 var 
tallet rekordhøyt med 115 doktorgrader. De kliniske instituttene står samlet for de fleste 
doktorgradene, og i 2013 var det ved hhv. K1 og K2 avlagt 36 og 26 doktorgrader.  Slik det 
også fremgår av figur 3, kan det ved et institutt være stor årlig variasjon i antallet som 
fullfører doktorgrad. 


 
Figur 3 Antall avlagte doktorgrader pr institutt, MOF, 2009-2013. 
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Ekstern finansiering 
For NFR- og EU-finansiert aktivitet er det stor spredning mellom instituttene (se også 
appendix 6d).  


EU-finansiert forskning utgjør om lag 2 % av fakultetets samlede budsjett. Midlene er samlet 
i et lite antall prosjekt som går over 3-4 år. IBM har hatt den største veksten de siste årene, 
mens utviklingen har vært negativ ved andre institutter (Figur 4). 


Figur 4 EU-finansiert forskningsaktivitet ved MOF, pr institutt, 2009-2013. 


 
 


NFR-finansiert forskning har hatt en kraftig reduksjon ved fakultetet de siste årene, og det er 
bare IGS som kan vise til økning i perioden (Figur 5).  


Figur 5 NFR-finansiert forskningsaktivitet ved MOF, pr institutt, 2009-2013. 
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3.4 Rammer for mulige modeller 
I arbeidet med utvikling av en ny RBO-modell ligger det flere dilemma. På den ene siden er 
det ønskelig at resultateffekten skal være stor nok til at det «gjør en forskjell», mens det på 
den andre siden ikke bør introduseres så store årvisse endringer i finansieringen av et institutt 
at dette går på bekostning av mulighet til økonomisk og strategisk langtidsplanlegging. I 
tillegg må resultatene være reelt påvirkbare av instituttledelsen og i minst mulig grad styres av 
utenforstående beslutninger. Altfor høy lønnsandel ved et institutt, vil også båndlegge 
resultatmidler og frata instituttledelsen anledning til å bruke slike midler strategisk. 


Forskningskomponenten i den tidligere RBO-modellen ved fakultetet utgjorde 13,2 mill kr pr 
år. Arbeidsgruppen har i sine simuleringer tatt utgangspunkt i tre ulike totalsummer for 
omfordeling:  


I. 7,5 mill. kroner (2,7 % av instituttenes basisrammer)  
II. 10 mill. kroner (3,7 % av instituttenes basisrammer)  


III. 12,5 mill. kroner (4,6 % av instituttenes basisrammer) 


Omfordelingsbeløpet blir ved disse tre alternativene finansiert ved å trekke hhv. 1,5 mill. 
kroner, 2 mill. kroner og 2,5 mill. kroner pr institutt til omfordeling. Det er selvsagt også 
mulig å legge inn ulike beløp fra instituttene, men det kan være vanskelig å fastsette kriterier 
for bestemmelse av beløpsstørrelse og å skape legitimitet for en slik ordning. 


Det ligger i sakens natur at en RBO-modell vil ha en «forsinkelse» på den måten at resultater 
oppnådd ett år først vil få budsjettkonsekvenser to år etter. Om det så skal legges inn resultater 
fra ett enkelt år, eller f.eks. gjennomsnitt av to eller tre år må videre avklares. 
Gjennomsnittstall vil naturlig nok dempe de årvisse svingningene og dermed også de 
økonomiske konsekvensene. 


I en RBO-modell kan også parametere vektes på ulik måte. En lavere vekting av en parameter 
kan være med på å dempe effekten av denne, noe som kan være fornuftig i situasjoner der 
noen institutter har mindre sjanse enn andre for å oppnå suksess. Et eksempel på dette kan 
være antall ph.d-grader, der mulighetene for å rekruttere nye kandidater finansiert av 
Samarbeidsorganet er klart større for K1 og K2 enn det de andre instituttene vanligvis har 
mulighet til gjennom samarbeids- og forankringsavtaler med helseforetakene. 
 


3.5 Konkrete modeller og simuleringer 
I simuleringene er det gjort rede for kilde for datagrunnlag og valg av parametere. Alle 
simuleringene er utført med og uten 3-årig gjennomsnitt, og i appendix 6e er grunnlagsdata 
for 3 års gjennomsnitt gitt. Det er gjort simuleringer med basis i tre ulike modeller. Ved 
simuleringene er det lagt inn et like stort beløp til omfordeling fra hvert institutt. Første vises 
konsekvensene av de ulike modellene om resultater fra ett år legges inn, og da er året 2013 
benyttet. Deretter vises simuleringer med de samme modellene med de årvisse resultatene fra 
perioden 2009 til 2013 lagt inn. Endelig er det gjort simuleringer som forsøker å vise 
størrelsen i økonomisk uttelling ved årlig resultatendring på 10 % eller 20 % ved ett institutt. 


Arbeidsgruppens rapport     9   


   







Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


3.5.1 Simuleringer med data for forskningsresultater for ett år (2013) 
 


Modell 1 
Modell 1 gir resultatmidler med lik uttelling for vitenskapelig publisering og avlagte 
doktorgrader. Tabell 3 illustrerer hvilke beløp som da omfordeles: 
 


Tabell 1 Modell 1, ulike omfordelingsalternativ 


 


Dette gir denne uttellingen: 


Figur 6 Modell 1, instituttenes relative fordeling. 


 
 


Figur 7 Modell 1, instituttenes uttelling ved de ulike alternativene 


 


  


Omfordeling Andel Alternativ I Alternativ II Alternativ III
PhD-grader 50 % 3 750 000      5 000 000      6 250 000      
Vitenskapelig publisering 50 % 3 750 000      5 000 000      6 250 000      
Sum 7 500 000      10 000 000    12 500 000    
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Modell 2 
I modell 2 vektes vitenskapelig publisering høyere (75 %) enn avlagte doktorgrader (25 %).  


Tabell 2 Modell 2, ulike omfordelingsalternativ 


 


Dette gir denne uttellingen: 


Figur 8 Modell 2, instituttenes relative fordeling. 


 
 
 
Figur 9 Modell 2, instituttenes uttelling ved de ulike alternativene 


 
  


Omfordeling Andel Alternativ I Alternativ II Alternativ III
PhD-grader 25 % 1 875 000      2 500 000      3 125 000      
Vitenskapelig publisering 75 % 5 625 000      7 500 000      9 375 000      
Sum 7 500 000      10 000 000    12 500 000    
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Modell 3  
I modell 3 tas ekstern forskningsfinansiering fra NFR og EU med (Tabell 3).  


Tabell 3 Modell 2, ulike omfordelingsalternativ med vekting og beløp 


 


Dette gir denne uttellingen: 


Figur 10 Modell 3, instituttenes relative fordeling. 


 


 
Figur 11 Modell 3, instituttenes uttelling ved de ulike alternativene 


 


Omfordeling Andel Alternativ I Alternativ II Alternativ III
PhD-grader 33,3 % 2 500 000      3 333 333      4 166 667      
Vitenskapelig publisering 33,3 % 2 500 000      3 333 333      4 166 667      
EU finansiering 16,7 % 1 250 000      1 666 667      2 083 333      
NFR finansiering 16,7 % 1 250 000      1 666 667      2 083 333      
Sum 7 500 000      10 000 000    12 500 000    
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Samlet ser man at de ulike modellene slår ut noe ulikt for instituttene, men at uansett modell 
vil IKO få igjen klart mindre enn det som legges inn til fordeling. I tillegg vil effekten av at 
eksternfinansiering tas inn i modellen bli at resultatuttellingen for IBM og K2 går opp, mens 
den går klart ned for K1. IGS sin resultatuttelling blir stabil mellom disse tre modellene. 


 


3.5.2 Simuleringer med data for årvisse forskningsresultater for 
perioden 2009-2013 
 


I dette avsnittet vises simuleringer med modell 1-3 for forskningsresultater for 2009-2013. På 
grunn av ny instituttstruktur fra 2013 behandles K1 og K2 under ett i dette avsnittet. 
Resultatene av simuleringen vises for et omfordelingsbeløp på 10 mill. kr. 


Modell 1   
Figur 12 Simulering, modell 1, 10 mill. omfordeling, ut fra historiske resultater 2009-2013 


 
* Gjennomsnitt K1/K2 er beregnet pr institutt, dvs sum er delt på 2 


Trenden for perioden er relativt stabil for alle institutter i perioden, men for K1 og K2 samlet 
medfører reduksjonen på 20 avlagte doktorgrader fra 2010 til 2011 et reduksjon i 
resultatmidler på i underkant av 1 mill. kr.  


 


Modell 2 
Konsekvensen av å vekte antall doktorgrader lavere (25 %), vises tydelig i figuren under. Den 
årvisse variasjonen ved de enkelte institutter blir liten. 
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Figur 13 Simulering, modell 2, 10 mill. omfordeling, ut fra historiske resultater 2009-2013 


 
 


Modell 3 
Når ekstern forskningsfinansiering legges inn i modellen endres innbyrdes forholdet mellom 
instituttene noe, og f.eks. vil IBM styrke sin posisjon i forhold til de andre (se også figur 11). 


Figur 14 Simulering, modell 3, 10 mill. omfordeling, ut fra historiske resultater 2009-2013 


 
 


Samlet viser imidlertid disse simuleringene at også med modell 3 holder forskjellene mellom 
instituttene seg nokså stabile over tid.  
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3.5.3 Simulering av konsekvenser på omfordeling av resultatøkning 
ved ett institutt 
 


Som nevnt over er det flere forhold som er avgjørende for en RBO-modells legitimitet. Det er 
ønskelig at resultateffekten skal være stor nok til at det «gjør en forskjell» og samtidig skal 
resultateffekten være koblet til rimelige og påvirkelige endringer i de forskningsresultat som 
legges inn i modellen. Kort sagt må ønsket adferd og endring stå i forhold til innsats og 
uttelling. 


I den understående tabellen er det simulert hvor stor økonomisk uttelling et institutt ville 
kunne få av en resultatforbedring på hhv 10 % og 20 % gitt modell 3 og 10 mill. kr i 
omfordelingsbeløp fordelt som under. 


Tabell 4 Kroner til fordeling pr parameter, modell 3 med 10 mill. i omfordeling 


 


Tabell 5 Økonomisk uttelling av resultatforbedring 2013 i modell 3.   


 


Tabellen kan leses slik:  


For antall vitenskapelige publikasjoner er de reelle historiske dataene for instituttene i 2013 
lagt til grunn. Tallene viser hvor mye IKO ville få i uttelling om antall publikasjoner økte, 
mens de andre instituttenes publikasjonstall var de samme som instituttene hadde i 2013. En 
økning på 12 publikasjoner ville da gitt IKO 29.293 kr mer i resultatmidler.  


I kolonnene til høyre er tilsvarende vist for antall doktorgrader (IBM), EU-finansiert 
forskning (K1/K2) og NFR-finansiert forskning (IGS). 


I appendix 6f er det gitt mer utfyllende data fra simuleringene gitt i tabell 5.  


 Kroner til 
omfordeling 


Antall vitenskapelige 
publikasjoner


Antall avlagte Ph.d.-
grader


EU-finansiert aktivitet NFR-finansiert aktivitet


3 333 333                             3 333 333                             1 666 667                             1 666 667                             


Antall Kroner Antall Kroner Aktivitet Kroner Aktivitet Kroner
IBM 1,9 45 226       
IKO 6 14 714       
K1/K2 437 233       39 704         
IGS 2 385 287    38 662         


IBM 3,8 89 006       
IKO 12 29 293       
K1/K2 874 466       75 896         
IGS 4 770 574    74 412         


NFR-finansiert aktivitet


10 %


20 %


Antall vitenskapelige 
publikasjoner


Antall avlagte Ph.d.-
grader


EU-finansiert aktivitet
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4 Kort diskusjon 
 


4.1. Forsknings-RBO: Modeller og effekter 
De siste årene har antall vitenskapelige publikasjoner og avlagte doktorgrader økt, mens 
volumet av NFR- og EU-finansiert forskning har gått ned ved vårt fakultet. Disse trendene har 
vært relativt stabile. I de nærmeste årene er det ikke usannsynlig at antall publikasjoner kan 
fortsette å øke, mens det er forventet at antall doktorgrader vil gå ned. Det er klare 
indikasjoner på at den negative trenden for volumet av særlig EU- og NFR-finansiert 
forskning er i ferd med å snu. Det er derfor ikke usannsynlig at en del av simuleringene på 
historiske tall fra perioden 2009 til 2013 ikke helt avspeiler den nærmeste femårsperioden. 


Det er store forskjeller mellom MOFs institutter i forskningsproduksjon og volum av ekstern 
finansiering. Disse forskjellene har holdt seg relativt stabile i hele perioden fra 2008 ved 
sammenslåingen av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet. Arbeidsgruppen er 
også av den oppfatning at potensialet for endring er noe forskjellig for de ulike instituttene.  


Det er mulig at simuleringene på basis av historiske data og de omfordelingsbeløp som er 
brukt underestimerer mulighetene som ligger i en modell for resultatbasert omfordeling. Det 
ligger i tillegg usikkerhet knyttet til at ny instituttstruktur ble innført i 2013 og at forskningens 
natur stadig endres. Forskjellene mellom instituttene er likevel så store, at så lenge instituttene 
behandles likt med tanke på hvor mye hvert institutt legger inn til omfordeling og 
resultatparameterne vektes likt for alle institutter, vil IKO i overskuelig framtid tape på 
innføring av en forsknings-RBO. Hvordan utviklingen vil være for de andre instituttene er 
mer usikker, men særlig for K2 og IGS kan en RBO-modell for forskning gi gunstige effekter.  


Et viktig spørsmål er om de parameterne som inngår i modellen lar seg påvirke av instituttene 
på en slik måte at det gir økonomisk uttelling som står i forhold til innsatsen. Simuleringene i 
kapittel 3.5.3 indikerer at en endring på så mye som 20 % i både vitenskapelig publisering, 
doktorgradsproduksjon og ekstern forskningsfinansiering vil gi relativt beskjedne utslag for 
det enkelte institutt og dermed ikke stimulere tilstrekkelig til økt innsats. 


I arbeidsgruppen er det videre pekt på at forskningsmiljøene ved instituttene har ulike 
forutsetninger for å endre sin doktorgradsproduksjon, f.eks. ved at K1 og K2 lettere vil kunne 
rekruttere stipendiater finansiert av Samarbeidsorganet. Videre har det vært problematisert at 
store eksterne bevilgninger f.eks. fakultetets etablerte SFF’er, kan virke konserverende med 
tanke på resultatuttellingen som følger av modell 3. Totalt vil SFFene utgjøre en direkte NFR-
aktivitet ved MOF på over 300 mill. kroner over en ti års periode, eller om lag 30 mill. årlig. 
Dette utgjør litt under 50 % av den totale NFR-aktiviteten ved fakultetet i 2013. 


En grunnleggende forutsetning for at resultatbasert omfordeling skal kunne gi det enkelte 
institutt økt handlingsrom og muligheter til å foreta strategiske valg for å styrke forskningen 
er at lønnsandelen ikke er for høy. En for høy lønnsandel vil si at resultatuttellingen allerede 
er bundet opp i lønn til faste stillinger og dermed vil ikke økte resultatuttellinger gi mer 
handlingsrom på instituttene. Situasjonen i dag med lønnsandel på over 90 % ved enkelte 
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institutter, gjør at effekten og motivasjonen for å innføre en forsknings-RBO ved MOF nok 
vil variere, noe som også har avspeilt seg i arbeidsgruppens arbeid. 


4.2 Strategiske insentiver for å styrke forskning 
Arbeidsgruppen mener at det er svært viktig at både fakultet og institutter er opptatt av 
resultater på forskningsfeltet, at gode resultater premieres og at forskningsresultater inngår 
som en vesentlig del når strategiske planer legges for framtiden. Både ved UiB og MOF 
stimuleres og belønnes forskning og tilslag på eksterne søknadsprosesser på flere måter, og 
samlet utgjør dette klart mer for våre forskningsmiljøer og institutter enn de resultatmidlene 
som har vært fordelt gjennom fakultetets RBO-modell. For eksempel har fakultetet gått inn 
med et betydelig antall rekrutteringsstillinger og andre egenandeler til SFF'er, Jebsen-sentra, 
samt bevilgninger fra ERC, BMFS og BFS. Videre har fakultetet etablert egen premierings-
ordning for EU-prosjekter. Enkelte i arbeidsgruppen har i den forbindelse pekt på det mulig 
uheldige ved at noen miljøer «dobbelt-premieres» om slik eksternfinansiering inngår i RBO. 


Innføring av økte satser for fellestjenester ved UiB og bortfall av gaveforsterkningsordningen 
rammet fakultetet hardt for et par år tilbake. Som et målrettet tiltak for å opprettholde høy 
søknadsaktivitet også til finansieringskilder uten dekningsbidrag innførte fakultetet en 
ordning hvor fellesskapet dekker kostnadene for fellestjenester og internhusleie for 
nulldekningsbidragsprosjektstillinger. Det settes av 10 mill. kroner til dette årlig, og dette kan 
i seg selv ses på som en klar strategisk omfordeling av ressurser mellom institutter. 


5. Oppsummering rundt mulig forsknings-RBO 
Arbeidsgruppen mener at antall vitenskapelige publikasjoner korrigert for samarbeid mellom 
institutter og vektet for publiseringsnivå, avlagte doktorgrader og forskningsfinansiering fra 
NFR og EU er parametere som kan inngå i en RBO-modell for forskning.  


De siste årene har antallet vitenskapelige publikasjoner og avlagte doktorgrader økt ved 
fakultetet, mens volumet av NFR- og EU-finansiert forskning har gått ned. I tillegg er det 
svært store og tilsynelatende nokså stabile forskjeller mellom instituttene når det gjelder 
forskningsproduksjon og volum av eksternfinansiering. Med utgangspunkt i de simuleringer 
som er gjort og de modeller arbeidsgruppen har sett på, er det arbeidsgruppens oppfatning at 
en forsknings-RBO med de komponenter som er nevnt neppe vil være et effektivt virkemiddel 
for å bidra til å styrke forskningen ved fakultetet. Selv om arbeidsgruppen mener potensialet 
for endring er noe forskjellig ved de ulike instituttene, er det i tillegg sannsynlig at en 
forsknings-RBO ikke vil være et effektivt virkemiddel for å bidra til å utjevne forskjellene i 
forskningsproduksjon mellom instituttene. Tydeligst ser man dette for IKO, som i overskuelig 
fremtid trolig ville tape i en RBO-modell. Dagens høye lønnsandeler ved flere institutter vil 
også svekke effekt og legitimitet av en resultatbasert omfordelingsmodell for forskning. 


Arbeidsgruppen mener også at når fakultetet skal vurdere om det skal innføres ny RBO-
modell for forskning, så må dette tiltaket vurderes opp mot de allerede eksisterende insentiver 
for å styrke forskning ved MOF slik det er redegjort for i rapporten.  
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6 Appendix 
 


6a UoH-sektorens finansiering og MOFs tidligere modell 
Kunnskapsdepartementet fordeler en andel av budsjettet til Universitets og høyskolesektoren 
(UoH) etter resultater oppnådd i forskning og utdanning. For forskning er parameterne som 
vist i figuren under. Figuren viser viderefordelingen med 75% uttelling til fakultetene og 
MOFs tidligere modell for viderefordeling til instituttene. 


Figur 6-1 Resultatfordeling fra KD til UiB til fakultetene 


 


Den tidligere RBO-modellen ved MOF 
Denne informasjonen er presentert for fakultets- og instituttledelsen og fakultetsstyret i 
forkant av arbeidsgruppens oppnevning både som egen presentasjon og i notat. Basert på 
notat 07.11.2013 Ørjan Hauge, vedlagt fakultetsstyresak 2013, møte 11.12.2013. 
 
Oppsummert 
Nåværende modell ble innført i 2007, sist endret fra 2009 og har dermed fungert i 5 år. 
Variasjonen i resultatene mellom instituttene gir grunnlag for instituttenes resultattildelinger.  


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


Historikk 
Fra 2007 kom ny modell for resultatmidler til instituttene, resultatbasert omfordeling. 
Modellen 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. 
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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 fordi fakultetet vektlegger forskningsbasert undervisning. 


Figur 6-2 Resultatramme vekting av forskning og utdanning 


” 
Tabell 6-1 RBO for 2013, tidligere modells siste år (stk-pris =  


 


Endringer i modellen over tid 
• Innfasing av tidligere OD-fakultet i 2008, beregnet andel for IKO. 
• 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 dannet nullpunkt i modellen og instituttene fikk små endringer fra 2006 til 2007 i 
totalrammene. I 2008-budsjettet ble intensjonen om oppbygging av resultatandelen til 15% av 
instituttbudsjettene 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 kr 17,6 mill. med IKO sin 8% av budsjettrammen   


Tabell 6-2 Instituttenes resultatuttelling 2006 - 2013 


 


Andel Ramme "Stk-pris" pr enhet
Doktorgrader 19,5 % 3 970 000 48 375
Vit. publ. poeng 19,5 % 3 970 000 2 675
EU-midler 13,0 % 2 647 000 0,33
NFR-midler 13,0 % 2 647 000 0,033
Undervisningsukepoeng 23,0 % 4 682 000 87
Mastergrader* 8,0 % 1 629 000 17 535
Særoppgaver 4,0 % 814 000 4 625
Sum fordeling 100,0 % 20 358 000
* Dobbel uttelling for laboratorieorienterte fag


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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Instituttenes utvikling over tid kan belyses på flere måter. I figuren under ser vi utviklingen 
for resultatmidlene til hvert institutt fra 2007 til 2013. Hovedutviklingen følger endringene i 
resultatandelen som sank fra 10% til 8% i 2008 og som deretter har økt i takt med 
instituttenes basisrammer.  


Gade, IFI, IKM, IKO og ISF har økt sine resultatmidler2 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 6-3 Instituttenes resultatuttelling 2007-2013 


 


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. 


2 Noe av resultatveksten skyldes endret registrering resultater ved tidligere odontologisk fakultet som gikk til 
hovedsakelig Gade men også IFI og SIH. Det var først fra 2009 og dermed i resultatene fra 2011 at 
registreringen for disse var i henhold til ansettelsesforholdene ved sine nye moderinstitutt. 
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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 15% i perioden (om lag 3,5% årlig i 4 år). Dermed er IFIs resultatøkning reelt sett 
lavere og SIHs resultattilbakegang reelt sett høyere.  


Tabell 6-3 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 6-4 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 kommer 
klart dårligst ut med mindre uttelling enn sin budsjettandel i alle årene. IBM har 5 positive år 
men fikk i 2013 samme uttelling som de bidro med i resultatomfordelingen. 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 6-4 Instituttenes relative resultatendring målt mot egen budsjettramme, 2007-2013 


 
 
Ser vi bare på 2009-2013 er det de samme utviklingstrekkene som gjør seg gjeldende mens de 
negative uttellingene for IBM (kun i 2007), Gade og IKF ikke synes for 2007 og 2008. 
 
Figur 6-5 Instituttenes relative resultatendring målt mot egen budsjettramme, 2009-2013 
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6b Vitenskapelig publisering, antall, poeng og siteringer 
Kilde til vitenskapelig publisering ved MOF er DBH. Det finnes flere resultatparametere når 
det gjelder vitenskapelig publisering: 


- Antall publikasjoner 
- Antall publikasjonspoeng 
- Antall siteringer 
- Nøkkeltall som publikasjoner eller publikasjonspoeng per vitenskapelig stilling 


I tillegg er det kvalitetsindikatorer som nivåinndelingen nivå 2 og nivå 1 i Cristin-systemet 
(felles for Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet) og impact factor for 
ulike tidsskrift. 


Antall publikasjoner ved fakultetet har variert i perioden 2007-2013 med et gjennomsnitt på 
1121 i perioden 2009-2013. I oversikten er også sampublisering mellom instituttene med slik 
at en publikasjon teller to (3,4,5) ganger dersom den utgår fra to (3,4,5) institutt. 


Tabell 6-5 Antall publikasjoner pr institutt 2009-2013 ved MOF 


 


Tabell 6-6 Antall publikasjonspoeng pr institutt 2007-2013 ved MOF 


 


Nivå 2 indikerer en viss kvalitet ved at disse publikasjonskanalene rangeres høyest innen sine 
fagområder. 
 
Tabell 6-7 Antall publikasjoner nivå 2, 2007-2013 pr institutt 


  


2009 2010 2011 2012 2013 Gj.snitt
IBM 100     104     113     117     144     125         44        29 %
IKO 46        50        53        72        58        62           12        15 %
K1/K2 596     510     625     609     694     627         98        17 %
IGS 268     248     280     313     292     305         24        7 %
Sum 1 010  912     1 076  1 112  1 192  1 121     182      16 %


Endring 09-13


2009 2010 2011 2012 2013 Gj.snitt
IBM 72        75        55        65        61        66           -11      -17 %
IKO 36        33        31        46        32        36           -4         -10 %
K1/K2      188      156      172      170      184 169         -4         -3 %
IGS 118     108     124     131     115     119         -3         -2 %
Sum 414     372     383     412     394     390         -20      -6 %


Endring 09-13


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj. Snitt Endring %
IBM 31        27        34        39        23        39        30        32          -1           -3 %
IKO 8          8          14        14        8          16        11        11          3             38 %
K1 59        
K2 95        
IGS 49        71        62        54        75        90        71        67          22          45 %
Sum 185     246     254     232     246     281     267     244        82          44 %
3års gjennomsnitt 228     244     244     253     265     


97        140     144     125     140     136     134        57          59 %
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6c Avlagte PhD, gjennomstrømming og oppmeldte i PhD-
programmet 
Antall avlagte ph.d.-grader ved fakultetet pr institutt med andeler viser at K1 og K2 har hatt et 
økende antall de siste årene. 


Figur 6-10 Antall avlagtte ph.d.-grader ved MOF, 2009 -2013 pr institutt 


 


 
Årlig vs gjennomsnitt 
Dersom vi ser på gjennomsnittstall jevnes endringene mellom år ut noe.  
 
Tabell 6-8 ph.d.-grader 2011-2013, antall og 3-årig gjennomsnitt 


 


  


Antall 3 års snitt Antall 3 års snitt Antall 3 års snitt
Institutt for biomedisin 13 11,3 19 14 19 17
Institutt for klinisk odontologi 8 5 2 4,7 6 5,3
Klinisk institutt 1 36
Klinisk institutt 2 26
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 32 25,7 25 26,7 28 28,3
Sum 87 83,3 103 94,3 115 101,7


2012 2013


34 57 5143,841,3


2011
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6d Ekstern finansiering 
Oversiktene viser EU og NFR-finansiert forskning i tidsrommet 2007-2013 og budsjett 2014. 
For ekstern finansiering benytter UiB budsjettmålsetninger som fastsettes etter innspill fra 
fakultetene. Ved vårt fakultet har det vært arbeidet med å utarbeide realistiske og oppnåelige 
budsjettmålsetninger. Tidligere år har det gjennomgående vært innmeldt for høye 
budsjettmålsetninger fra instituttene. I 2014 ser det pr juli ut at årets budsjettmålsetninger 
oppnås i stor grad. 


Figur 6-11 EU-finansieringsaktivitet pr institutt, 2007-2013 og budsjett 2014 


 


Figur 6-12 NFR-finansieringsaktivitet pr institutt, 2007-2013 og budsjett 2014 
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6e Datagrunnlag og modell 
 
Datagrunnlaget for simuleringene i rapporten er Database for statistikk om høgre utdanning 
(DBH) og UiBs offisielle regnskapstall fra økonomisystemet Oracle financials. 
 


Enkelt år eller 3-årig gjennomsnitt illustrert ved antall vit. publikasjoner  
De årlige endringer i forskningsresultater vil medføre endringer i resultattildelingene til 
instituttene. I modellarbeidet er det nødvendig å balansere hensynet for å gi stort nok insentiv 
mot hensynet for å gi instituttene stabile rammevilkår over tid.  


Resultater uten 3-årig gjennomsnitt har naturlig nok mer variasjon enn med 3-årig 
gjennomsnitt. I figurene under vises forskjellene grafisk. 


Figur 6-6, antall vitenskapelige publikasjoner uten 3-årig gjennomsnitt, 2009-2013 pr inst. 


 


Fra enkelt år til gjennomsnitt skjer det en utjevning som vises tydelig i grafen under. 
 
Figur 6-7, antall vitenskapelige publikasjoner med 3-årig gjennomsnitt, 2009-2013 pr inst.  
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For å få fram endringene best mulig er de årlige endringene med og uten gjennomsnitt vist 
grafisk i hver sin figur. 
 
Figur 6-8, antall vit. publ. uten 3-årig gjennomsnitt, 2009-2013 pr inst, årlig endring i %.  


 


Endringer uten 3-årig gjennomsnitt markant større enn uten. Største årlige endringer er over 
30% uten gjennomsnitt men synker ned til i underkant av 20% med gjennomsnitt. 
 
Figur 6-9, antall vit. publ. med 3-årig gjennomsnitt, 2009-2013 pr inst, årlig endring i %. 
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Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


Under følger utregningene med tall for de ulike modellene som er brukt i simuleringene. 


 
Modell 1 
 
Tabell 6-9 Modell 1 – uttelling pr institutt med 7,5 mill. kroner i ramme 


 


 
Tabell 6-10 Modell 1 – uttelling pr institutt med 10 mill. kroner i ramme 


 


 


Tabell 6-11 Modell 1 – uttelling pr institutt med 12,5 mill. kroner i ramme 


 


 


  


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering Sum
Institutt for biomedisin 619 565           444 767             1 064 333          
Institutt for klinisk odontologi 195 652           174 419             370 071             
Klinisk institutt 1 1 173 913       968 023             2 141 936          
Klinisk institutt 2 847 826           1 216 570          2 064 396          
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 913 043           946 221             1 859 264          
Sum 3 750 000       3 750 000          7 500 000          


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering Sum
Institutt for biomedisin 826 087           593 023             1 419 110          
Institutt for klinisk odontologi 260 870           232 558             493 428             
Klinisk institutt 1 1 565 217       1 290 698          2 855 915          
Klinisk institutt 2 1 130 435       1 622 093          2 752 528          
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 1 217 391       1 261 628          2 479 019          
Sum 5 000 000       5 000 000          10 000 000       


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering Sum
Institutt for biomedisin 1 032 609       741 279             1 773 888          
Institutt for klinisk odontologi 326 087           290 698             616 785             
Klinisk institutt 1 1 956 522       1 613 372          3 569 894          
Klinisk institutt 2 1 413 043       2 027 616          3 440 660          
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 1 521 739       1 577 035          3 098 774          
Sum 6 250 000       6 250 000          12 500 000       
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Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


 
Modell 2 
 
Tabell 6-12 Modell 2 – uttelling pr institutt med 7,5 mill. kroner i ramme 


 


 


Tabell 6-13 Modell 2 – uttelling pr institutt med 10 mill. kroner i ramme 


 


 
 


Tabell 6-14 Modell 2 – uttelling pr institutt med 12,5 mill. kroner i ramme 


 


 


 


  


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering Sum
Institutt for biomedisin 309 783           667 151             976 934             
Institutt for klinisk odontologi 97 826             261 628             359 454             
Klinisk institutt 1 586 957           1 452 035          2 038 991          
Klinisk institutt 2 423 913           1 824 855          2 248 768          
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 456 522           1 419 331          1 875 853          
Sum 1 875 000       5 625 000          7 500 000          


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering Sum
Institutt for biomedisin 413 043           889 535             1 302 578          
Institutt for klinisk odontologi 130 435           348 837             479 272             
Klinisk institutt 1 782 609           1 936 047          2 718 655          
Klinisk institutt 2 565 217           2 433 140          2 998 357          
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 608 696           1 892 442          2 501 138          
Sum 2 500 000       7 500 000          10 000 000       


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering Sum
Institutt for biomedisin 516 304           1 111 919          1 628 223          
Institutt for klinisk odontologi 163 043           436 047             599 090             
Klinisk institutt 1 978 261           2 420 058          3 398 319          
Klinisk institutt 2 706 522           3 041 424          3 747 946          
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 760 870           2 365 552          3 126 422          
Sum 3 125 000       9 375 000          12 500 000       


Arbeidsgruppens rapport     29   


   







Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


 
Modell 3 
 
 
Tabell 6-15 Modell 3 – uttelling pr institutt med 7,5 mill. kroner i ramme 


 


 
Tabell 6-16 Modell 3 – uttelling pr institutt med 10 mill. kroner i ramme 


 


 
 


Tabell 6-17 Modell 3 – uttelling pr institutt med 12,5 mill. kroner i ramme 


 


 


  


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering 
 EU 


finansiering 
 NFR 


finansiering Sum
Institutt for biomedisin 413 043        296 512             344 570         385 157         1 439 282   
Institutt for klinisk odontologi 130 435        116 279             165 456         24 470            436 640      
Klinisk institutt 1 782 609        645 349             35 029            66 316            1 529 302   
Klinisk institutt 2 565 217        811 047             571 423         264 818         2 212 505   
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 608 696        630 814             133 522         509 239         1 882 271   
Sum 2 500 000    2 500 000          1 250 000      1 250 000      7 500 000   


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering 
 EU 


finansiering 
 NFR 


finansiering Sum
Institutt for biomedisin 550 725        395 349             459 427         513 542         1 919 042    
Institutt for klinisk odontologi 173 913        155 039             220 608         32 627            582 186       
Klinisk institutt 1 1 043 478    860 465             46 705            88 421            2 039 070    
Klinisk institutt 2 753 623        1 081 395          761 898         353 091         2 950 007    
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 811 594        841 085             178 030         678 986         2 509 695    
Sum 3 333 333    3 333 333          1 666 667      1 666 667      10 000 000  


PhD-grader
 Vitenskapelig 


publisering 
 EU 


finansiering 
 NFR 


finansiering Sum
Institutt for biomedisin 688 406        494 186             574 283         641 928         2 398 803    
Institutt for klinisk odontologi 217 391        193 798             275 759         40 784            727 733       
Klinisk institutt 1 1 304 348    1 075 581          58 381            110 527         2 548 837    
Klinisk institutt 2 942 029        1 351 744          952 372         441 363         3 687 509    
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 1 014 493    1 051 357          222 537         848 732         3 137 119    
Sum 4 166 667    4 166 667          2 083 333      2 083 333      12 500 000  
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Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


Simulering modell med historiske resultat, 2009-2013 
 
Tabell 6-18 Simulering modell 1, 10 mill.. omfordeling, ut fra historiske resultat 2009-2013 


 


Figur 6-13 Simulering, modell 1 med 10 mill.. omfordeling, resultat Ph.d, 2009-2013 


 


Figur 6-14 Simulering, modell 1 med 10 mill. omfordeling, resultat vit.publ, 2009-2013 


  


2009 2010 2011 2012 2013 sum Gj.snitt
IBM 1 339 074 1 198 972 1 255 764 1 505 116 1 419 110 6 718 035    1 343 607  
IKO 458 027     498 484     680 499     407 906     493 428     2 538 345    507 669     


IGS 2 862 601 2 530 164 3 214 640 2 686 993 2 479 019 13 773 418 2 754 684  
sum 10 000 000  10 000 000  10 000 000  10 000 000  10 000 000  50 000 000    


26 970 202 K1/K2 2 697 020  5 340 297 5 772 381 4 849 097 5 399 985 5 608 443 
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Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


6f Simulering av påvirkning med 10% og 20% årlig endring 
Vises som konsekvens av de andre instituttene, økning ett institutt gir nedgang for de andre 
 


Antall vitenskapelige publikasjoner øker med 10% og 20% årlig 
I denne simuleringen er antatt at dersom IKO får 10% (1,4 nivå 2 og 3 nivå 1 i 2009) flere 
antall vit. publikasjoner i begge nivå i perioden 2009-2013 vil instituttets gevinst bli slik: 


 


Dersom instituttet klarer å øke antall vitenskapelige publikasjoner med 20% blir det en 
tilsvarende større gevinst. 


 


Ph.d-grader – 10% og 20% vekst 
Dersom IBM får gjennom 10% (1,1 til 1,9 flere ph.d-grader) flere ph.d.-grader i perioden 
2009-2013 vil gevinsten bli slik: 


 


Dersom IBM får gjennom 20% (2,2 til 3,8 flere Ph.d-grader) flere Ph.d.-grader i perioden 
2009-2013 vil gevinsten bli slik: 


 


2009 2010 2011 2012 2013
IBM -1 790     -2 485             -1 490             -2 400             -1 830             
IKO 15 382    17 724            14 004            19 313            14 714            
K1/K2 -9 417     -10 378          -8 483             -10 844          -8 990             
IGS -4 176     -4 861             -4 031             -6 068             -3 894             
sum -0             -0                     0                      -0                     -0                     


2009 2010 2011 2012 2013
IBM -3 562     -4 942             -2 968             -4 771             -3 644             
IKO 30 616    35 249            27 885            38 389            29 293            
K1/K2 -18 743   -20 639          -16 892          -21 556          -17 897          
IGS -8 311     -9 668             -8 026             -12 062          -7 752             
sum -0             -                  0                      -0                     -0                     


2009 2010 2011 2012 2013
IBM 43 467    31 648            41 742            49 238            45 226            
IKO -2 210     -1 525             -4 513             -1 172             -2 827             
K1/K2 -25 049   -21 353          -19 179          -33 411          -29 209          
IGS -16 208   -8 770             -18 051          -14 654          -13 191          
sum 0               -0                     0                      -0                     0                      


2009 2010 2011 2012 2013
IBM 85 609    62 630            82 273            96 724            89 006            
IKO -4 353     -3 018             -8 894             -2 303             -5 563             
K1/K2 -49 334   -42 256          -37 801          -65 634          -57 483          
IGS -31 922   -17 355          -35 577          -28 787          -25 960          
sum -0             -0                     0                      0                      0                      
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Omfordeling av resultatbaserte forskningsmidler (RBO) ved MOF 


 


EU-aktivitet – 10% og 20% vekst 
Dersom K1/K2 får 10% (+623’ i 2009, +505’ i 2010, +486’ i 2011, + 544’ i 2012 og + 437’ i 
2013) høyere EU-aktivitet i perioden 2009-2013 vil gevinsten bli slik: 


 


Dersom K1/K2 øker med 20% i perioden 2009-2013 vil gevinsten bli slik: 


 


NFR-aktivitet – 10% og 20% vekst 
Dersom IGS får 10% (+1,791’ i 2009, +1,827’ i 2010, +1,708’ i 2011, + 2,247’ i 2012 og + 
2,385’ i 2013) høyere NFR-aktivitet i perioden 2009-2013 vil gevinsten bli slik: 


 


Dersom IGS øker med 20% i perioden 2009-2013 vil gevinsten bli slik: 


 


 


2009 2010 2011 2012 2013
IBM -16 499   -9 901             -15 578          -7 370             -21 258          
IKO -           -11 548          -19 816          -21 893          -10 208          
K1/K2 24 669    33 094            39 198            38 878            39 704            
IGS -8 170     -11 645          -3 804             -9 614             -8 238             
sum -0             0                      -0                     -0                     -0                     


2009 2010 2011 2012 2013
IBM -30 722   -18 596          -29 625          -13 998          -40 636          
IKO -           -21 688          -37 684          -41 580          -19 513          
K1/K2 45 935    62 155            74 544            73 836            75 896            
IGS -15 213   -21 871          -7 235             -18 259          -15 747          
sum 0               0                      0                      -                  -0                     


2009 2010 2011 2012 2013
IBM -13 429   -16 243          -17 022          -20 286          -20 102          
IKO -894        -806                259                  -501                -1 277             
K1/K2 -10 739   -13 607          -15 393          -10 673          -17 283          
IGS 25 062    30 656            32 156            31 460            38 662            
sum 0               0                      0                      -0                     -0                     


2009 2010 2011 2012 2013
IBM -26 369   -31 706          -33 164          -39 559          -38 690          
IKO -1 755     -1 573             504                  -978                -2 458             
K1/K2 -21 088   -26 560          -29 991          -20 813          -33 263          
IGS 49 212    59 840            62 651            61 349            74 412            
sum 0               -0                     0                      -0                     0                      
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På Høyden  
Uavhengig avis for UiB 
Publisert:30. september 2014 Oppdatert:30. september 2014, 09:37 


Ekspertgruppe på finansiering 
Ekspertgruppen ledes av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå og andre er: 
• Astrid Oline Ervik, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Norges handelshøgskole 
• Hanne Foss Hansen, professor ved Universitetet i København 
• Arild Hervik, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk 
• Kjell Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen 
• Ole Ringdal, direktør International research institute of Stavanger (IRIS) 
• Kerstin Sahlin, professor ved Universitetet i Uppsala 
• Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet 
• Bjørn Stensaker, professor ved Universitetet i Oslo 


Ekspertgruppen har fått i oppgave å gjennomgå hele finansieringen av universiteter og høyskoler, med mandat til å komme 
med forslag til endringer. Torbjørn Hægeland er forskningsdirektør i Statistisk Sentralbyrå (SSB). For tiden leder han også 
ett av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen framtredende utvalg. Hægeland og hans ekspertgruppe skal vurdere 
finansieringsmodellen for høyere utdanning, og komme med forslag til nye løsninger. 


Ingen kommentar 
I dag er bevilgningene til sektoren tredelt. De får en basisbevilgning (basis), en del av finansieringen er koblet til resultater i 
utdanning og forskning, og en tredje del er koblet til hva institusjonen henter inn på konkurransearenaer som for eksempel 
Norges forskningsråd. 


På mange av Khronos spørsmål om hvordan utvalgets endelige forslag vil bli, svarer Hægeland: «Ingen kommentar». 


Det gjelder eksempelvis om utvalget hans ser for seg en løsning på problemet med at institusjonene har altfor mange penger 
på bok og at pengene hoper seg opp i sektoren. 


Likevel letter Hægeland litt på sløret: 


– Vi vurderer om man i tillegg til de tre stolpene finansieringen blir fordelt på i dag skal innføre en fjerde stolpe. Dette 
skulle i så fall være en del som man kan se for seg er knyttet til spesifikke satsinger eller avtaler med den enkelte institusjon, 
forklarer Hægeland. 


Duckert-utvalget 
Den rødgrønne regjeringen gikk også i gang med et slikt arbeid. Flere parter i sektoren, deriblant Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) var ikke fornøyd med mandatet til det som da het Duckert-utvalget. 


Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø kritiserte både mandat og sammensetning av Ducket-utvalget. Hu mente at 
basisfinansieringen i dagens ordning er en «blackbox» - ingen vet sikkert hva slags kriterier som ligger til grunn for 
tildeling av midler. Det er resultatene fra 2000 som fremdeles gjelder for utregnignene, og det gjør at de institusjonene som 
leverte godt for 12 år siden fremdeles blir belønnet, mens de som har levert gode resultater de siste 11 årene, fremdeles blir 
straffet. 


Erna Solbergs regjering la da også ned utvalget sist høst. Rett før påske gjenoppsto et finansieringsutvalg med nytt mandat, 
denne gangen med Hægeland i spissen. 


Omfattende mandat 
I sin begrunnelse for å nedsette utvalget legger regjeringen betydelig vekt på forskningssiden av institusjonenes oppdrag. De 
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beskriver at det har i en tiårsperiode vært en vesentlig vekst i omfang av forskning ved institusjonene, med flere 
doktorgrader og mer publisering, og produktiviteten har økt betydelig. 


Samtidig peker evalueringer og forskning på at universitets- og høyskolesektoren er preget av mange små og fragmenterte 
fagmiljøer, at institusjonene blir likere og at Norge i mindre grad enn sine naboland bidrar til gjennombruddsforskning. 


Departementet legger til at NOKUT og SSB har i flere rapporter påvist betydelige utfordringer knyttet til utdanningskvalitet, 
gjennomstrømning og frafall. Sett fra departementet og regjeringens side er finansiering er et avgjørende virkemiddel i 
utviklingen av høyere utdanning og forskning. 


Oppdraget til ekspertgruppen er å gjennomgå modellen for finansiering av universiteter og høgskoler, og fremme forslag til 
hvordan denne kan forbedres. 


I mandatet presiseres det at med modellen for finansiering menes i denne sammenheng alle statlige finansieringskanaler for 
universiteter og høgskoler, både den direkte grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (inkludert 
finansieringssystemet for universiteter og høgskoler med resultatbaserte mekanismer), og nasjonale konkurransearenaer. 


Dialog med sektoren 
I midten av september hadde finansieringsutvalget et stort dialogmøte med universitets- og høgskolesektoren. Rundt 100 
møtte opp for å snakke med utvalgets leder og komme med sine innspill også muntlig. fra før av har mange sendt sine 
tanker og innspill skriftlig til utvalget. 


– Fikk forsamlingen noen signaler fra deg på hvilken retning dere tenker at finansieringen skal bli vridd? 


– Vi er i en relativt sett tidlig fase av utvalgets arbeid, og vi er fremdeles åpne for innspill. Dialogmøte med sektoren var 
sånn sett svært nyttig. Vi har ikke trukket noen endelige konklusjoner, og våre forslag blir først presentert når rapporten 
foreligger rundt nyttår, sier Hægeland. 


HiOA-rektoren om forskning og finansiering 
HiOAs rektor, Kari Toverud Jensen holdt en lengre innledning på dialogmøtet på Gardermoen, der hun ifølge Rektorates 
blogg var utfordret til å si noe om hvordan man kan stimulere til økt omfang og kvalitet i forskningen rundt de store og 
brede profesjonsfagene. Den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom universitetene og høgskolene er historie, men 
finansieringssystemet i sektoren gjenspeiler ikke dette, var hennes utgangspunkt. 


– Jeg tok også til orde for at det opprettes et nasjonalt senter for profesjonsforskning. HiOA har gode forutsetninger for å 
realisere et slikt nasjonalt senter, siden vi allerede har vårt Senter for profesjonsstudier, skriver hun. 


Nordiske medlemmer 
Det nye finansieringsutvalget har også med noen representanter fra andre nordiske land. 


– Hvor nyttig er det? 


– Først vil jeg presisere at de utenlandske medlemmene har en svært god kjennskap til norsk høyere utdanning. Samtidig har 
de en generell ekspertise på finansiering av høyere utdanningsinstitusjoner. Dette, sammen med deres kompetanse på 
forholdene i Sverige og Danmark, er svært nyttig for oss, svarer utvalgsleder Hægeland. 


Mål for arbeidet med ny modell 
Hægeland er tydelig på at dagens finansieringsmodell for universitets- og høgskolesektoren har behov for en gjennomgang. 


– Mandatet sier at vi skal utvikle finansielle virkemidler som på en bedre måte enn dagens modell understøtter god 
måloppnåelse for institusjonene, både samlet og enkeltvis, understreker han.  
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DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
 


Onsdag 17. september 2014 kl. 13.15 
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 


 
 


***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder) (ikke sakene 64/14 og 65/14)
          


Professor Eyvind Rødahl (ikke sakene 57/14-60/14)  
    Professor Thorkild Tylleskär (vara)   
    Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara)   
 
Gruppe B  Stipendiat Margrethe Raspotnig (ikke sak 65/14) 
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes (ikke sak 65/14) 
 
Gruppe D   Student Eivind Valestrand  
  Student Angharad Le Moullec (vara) 


 
Eksternt medlem  Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF 
 
 
Meldt forfall:    Professor Gunnar Mellgren (gruppe A) 


Professor Helga Birgitte Salvesen (gruppe A)  
    Student Sarah Marie Vik Furevik (gruppe D)  
 
***************************************************************************** 
 
Visedekan Professor Arne Tjølsen (t.o.m. III Orienteringssaker)  
Visedekan Professor Inge Fristad (ikke sakene 64/14 og 65/14) 
 
 
Administrasjonen  Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Seksjonssjef Ørjan Hauge 
Seksjonssjef Gerd Johannessen   
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen  
Seksjonssjef Ørjan Leren (f.o.m. II Fullmaktssaker)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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Seniorrådgiver Jan Frode Knarvik, Personal og organisasjonsavdelingen, orienterte om 
Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger, 
vedtatt av Universitetsstyret 28.5.2014. 
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 57/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.  
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 


Sak 58/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 17.06.2014  - unntatt offentlighet  
Protokollen ble godkjent.  


 
Sak 59/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 56/14 på 
sirkulasjon 


  Protokollen ble godkjent.    
 
Sak 60/14 Fakultetsstyret 01.08.2014 - 31.07.2015 – Nye styremedlemmer fra gruppe 


B og D 
 Saksforelegg av 05.09.2014 (ePhorte 13/8776)    


  
 Vedtak:  


1. Styret tar valgene i gruppe B og D til orientering. 


 
Sak 61/14 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet våren 2015 
 Saksforelegg av 03.09.2014 (ePhorte 13/8776)    
 
 Vedtak:  


Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2015 til  
etterretning.  


 
Sak 62/14 Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Tilsettingsrådet ved MOF 
  Saksforelegg av 04.09.2014 (ePhorte 14/9184)   
 
 Vedtak:  


1. Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende som første 
representant i Tilsettingsrådet for arbeidsgiver:  
Eyvind Rødahl periode 1 (17.09.2014 – 01.09.2015) 
Helga Birgitte Salvesen periode 2 (01.09.2015 – 01.09.2016) 
Gunnar Mellgren periode 3 (01.09.2016 – 01.09.2017). 
Vara for fungerende representant er den som skal overta rollen i 
kommende periode. Vara for fungerende representant i periode 3 er den 
som var representant i periode 1. 


  
Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende som andre 
representant i Tilsettingsrådet for arbeidsgiver:  
Margrethe Raspotnig med Hilde Marie Engjom som vara. 
 


Sak 63/14 Budsjettforslag 2015  
  Saksforelegg av 09.09.2014 (ePhorte 14/5423)   
 Økonomirapport pr. august 2014 (ettersendt) 
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Vedtak:  
1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2015 med merknader som 


kommer i møtet.  
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med 


fakultetsstyrets diskusjon.  


 
Sak 64/14 Habilitet - Tilsetjing i utlyst stilling som forskarlineleiar  
  Saksforelegg av 25.08.2014 (ePhorte 14/4743)    


 Dekan Nina Langeland og visedekan Inge Fristad forlét møtet under 
handsaminga av saka grunna inhabilitet.  


  
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at dekan 


og prodekan er inhabile i vidare sakshandsaming i høve rekruttering av 
forskarlineleiar. 


 
Sak 65/14 Rekruttering av forskarlineleiar – Møteleiar fakultetsstyret og instillande 


mynde   
  Saksforelegg av 25.08.2014 (ePhorte 14/4743)   
  Dekan Nina Langeland, visedekan Inge Fristad, Margrethe Raspotnig og 


Janne Molnes forlét møtet under handsaminga av saka grunna inhabilitet. 
  
 Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vel professor Eyvind 
Rødahl som møteleiar i styret i samband med rekruttering av 
forskarlineleiar ved fakultetet. 


2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnemner visedekan 
Arne Tjølsen som innstillande mynde ved tilsetjing i stilling som 
forskarlineleiar ved fakultetet. 


3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnemner sakkunnig 
nemnd.  


4. Forslag til oppnemning av sakkunnig nemnd vert sendt fakultetsstyret for 
vedtak på sirkulasjon. 


 
Sak 66/14 Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) – Klinisk institutt 2  
 Saksforelegg av 05.09.2014 (ePhorte 14/5702)    
 
 Vedtak:  


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 
åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Klinisk institutt 2. Stillinga 
er ei 100 % stilling for ein periode på fire år. 


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


3. Styret ber  om at det i utlysing og stillingsomtale blir teke inn eit krav om  
norsk/skandinaviske språk.  


 
Sak 67/14 Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og oral 


medisin) – Institutt for klinisk odontologi   
  Saksforelegg av 01.09.2014 (ePhorte 2014/7352)   
 
 Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 50 % 
fast stilling som førsteamanuensis i odontologi (oral kirurgi og oral medisin) 
ved Institutt for klinisk odontologi. 
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2. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning 
for stillingen innenfor egen budsjettramme. 


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


 
Sak 68/14 Utlysning – Professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi (kjeve- og 


ansiktsradiologi)  – Institutt for klinisk odontologi 
  Saksforelegg av 02.09.2014 (ePhorte 2014/8932) 


 
 Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis 
(100 %) i odontologi (kjeve- og ansiktsradiologi). En forutsetter at Institutt 
for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor 
egen budsjettramme. 


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


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


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. 
 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat - Komitémøter i REK vest, 05.06.2014 og 14.08.2014, lenker vedl. 
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 20. mars 2014, vedl.   
c) Referat – Utvidet forskningsledelse, møter desember 2013 til mai 2014, 


vedl.   
d) Årshjul for fakultetsstyret høst 2014, vedl.  
e) Opptak 2014 – Det medisinsk-odontologiske fakultet 
f) Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2013 – tilbakemelding 
g) Praktisering av reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 


teknisk-administrative lederstillinger (ePhorte 14/9357). Brev datert 
12.9.2014 til Personal og organisasjonsavdelingen (ettersendt).   


h) Dekanen orienterer 
1. Det arbeides med å få bedre oversikt over prosjekter som involverer 
pasienter og personer, da det er viktig med god kontroll med at de 
tillatelser som er gitt fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk og Datatilsynet overholdes. Etterrettelighet på dette 
området er sentralt, og er viktig med hensyn til fakultetets omdømme. 
2. Strukturdebatten i Universitets- og høgskolesektoren: I lys av 
kunnskapsministerens ønske om vurdering av hvorvidt universitets- og 
høgskolesektoren har en optimal struktur, pågår det en debatt om 
potensielle fusjoner i sektoren. I den anledning pekes det på at man ser 
på fakultetets samfunnsansvar i et større perspektiv, og dermed også 
vurderer hva samfunnet er tjent med på lang sikt, ikke bare hvilke 
løsninger som gir størst gevinst for fakultetet i dag. 


 
 Styret tok sakene til orientering.  
 
IV   EVENTUELT  
  Intet. 
 
 
Møtet ble avsluttet kl.15.20.  
 
17.09.2014/raho   








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 75/14 


Sak nr.: 2014/2015 
 


 Møte:  29.10.2014 
 


 
Insentivordning for kvalitet i undervisningen – orientering 
fra arbeidsgruppen 


 
Det vises til fakultetsstyresak 109/13 Rullering av strategisk plan, der styret gjorde 
følgende vedtak: 
«Styret ber om at nedsettes en arbeidsgruppe for å utvikle en insentivordning for å 
fremme kvalitet i undervisningen.» 
 
Fakultetet ønsket å utrede hvordan en insentivordning innen undervisning skulle 
kunne gjenspeile kvalitet og ressursbruk i undervisningen. Intensjonen har vært å 
belønne tiltak i fagmiljøene som hever kvaliteten i utdanningene, og at det dermed 
stimuleres videre til kontinuerlig satsing på studiekvalitet. Gruppen skulle definere et 
sett av målbare parametere som kunne benyttes som basis for resultatbasert 
omfordeling av utdanningsmidler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
 
Arbeidsgruppen har kommet frem til at en tradisjonell omfordelingsmodell til 
instituttene ikke vil være hensiktsmessig hvor fokus skal være kvalitet i utdanningene. 
Kvalitetsbegrepet er vanskelig målbart, men også problematisk å operasjonalisere 
utover de allerede eksisterende ordningene for grads- og studiepoengproduksjon. 
 
Gruppen vil derfor gå inn for at det istedenfor avsettes midler til en kvalitetsordning 
på fakultetsnivået, der instituttene kan søke om midler til kvalitetsfremmende tiltak. I 
tillegg vil arbeidsgruppen diskutere muligheten for at en del av midlene øremerkes til 
premiering av god undervisning, der instituttene vil være administrativt nivå. Slik sett 
vil en kvalitetsøremerking ved fakultetet være i harmoni med UiBs tilsvarende system 
for kvalitetsmidler (Program for evaluering og kvalitetsutvikling (PEK) og premiering 
(Ugleprisen). 
 
Gjenstående arbeid for gruppen vil være å utarbeide et mer detaljert og endelig 
forslag til størrelsesorden og tildelingskriterier. 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styret tar gruppens foreløpige forslag til insentivordning for undervisning til 
orientering. 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør     Ørjan Leren    
       Seksjonssjef studie 
 
Vedlegg: Notat fra arbeidsgruppen 
07.10.2014 EIDA 







Insentivordning for kvalitet i undervisningen ved MOF 


I fakultetsstyresak 109/13 Rullering av strategisk plan, gjorde styret følgende vedtak: 


«Styret ber om at nedsettes en arbeidsgruppe for å utvikle en insentivordning for å fremme kvalitet i 
undervisningen.» 


Fakultetet ønsket å utrede hvordan en insentivordning innen undervisning kunne gjenspeile 
kvalitetstiltak og ressursbruk i undervisningen. Intensjonen har vært å belønne tiltak i fagmiljøene 
som hever kvaliteten i utdanningene, og at det dermed stimuleres videre til økt satsing på 
studiekvalitet. Gruppen skulle definere et sett av målbare parametere som kunne benyttes som basis 
for resultatbasert omfordeling av utdanningsmidler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


I arbeidsgruppen er det enighet om at en tradisjonell resultatbasert omfordeling (RBO) ikke er egnet 
for undervisningsfeltet. Spesielt siden gruppen er bedt om å ha fokus på kvalitet i undervisningen.  
Kvalitet i undervisning er vanskelig å måle hvis en sammenligner med tidligere brukte kriterier, hvor 
en blant annet brukte studiepoeng som grunnlag for omfordeling. Her finnes det allerede etablerte 
ordninger i UH-sektoren.  


Avsetning av kvalitetsmidler på fakultetsnivå 
Gruppen foreslår at det settes av midler på fakultetsnivå som kan benyttes til kvalitetsfremmende 
tiltak i undervisningen. Midlene vil kunne tildeles prosjekter som har til hensikt å øke kvaliteten i 
studiene.  


Gruppen foreslår følgende kriterier for tildeling av prosjektstøtte: 


- Prosjektet er rettet mot å øke studiegjennomføring og hindre frafall i profesjons-, bachelor- 
og masterstudier ved MOF 


- Prosjektet utvikler eller tar i bruk digitale støttesystemer og e-læring  
- Prosjektet fremmer internasjonalisering i studiene 
- Prosjektet styrker implementering av UiB sitt kvalitetssikringssystem, fremmer 


læringsutbytte og evalueringer 
- Prosjektet har til hensikt å bedre læringsmiljøet 
- Prosjektet forbedrer didaktikk og pedagogikk, eller tar i bruk nye undervisnings- og 


vurderingsformer 
- Andre prosjekter med klar overføringsverdi 


Prosjekter som tildeles støtte skal evalueres mot slutten av prosjektperioden. En rapport som 
beskriver oppnådde resultater skal leveres fakultetet. 


Premiering av gode undervisere og videre arbeid 
Gruppen holder også på å vurdere om hvorvidt en del av midlene avsettes til en egen ordning der 
instituttene kan belønne gode undervisere. Tanken er da at hvert institutt får øremerkede midler til 
slik premiering, og foretar tildelingen selv. 


Videre arbeid for gruppen inkluderer følgende punkter: 


1. Å vurdere om det skal opprettes en ordning der instituttene premierer gode undervisere 
2. Fremme forslag til økonomisk størrelsesorden for de to ordningene som skisseres i dette 


dokumentet 







3. Fremme forslag om hvordan tildelingsprosessen av kvalitetsmidler fra fakultetsnivået kan 
forankres i organisasjonen. 


 


07.10.14 Inge Fristad/Eirik Dalheim 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 79/14 


Sak nr.:  2011/11021  Møte: 29.10.2014 


 
 
 
Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunde 2014) i 
fagområdet medisin (farmakologi) oppnevning av komite 
 
Innen fristen 15. september 2014 søkte førsteamanuensis Steinar Hustad ved Klinisk 
institutt 2 om opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin 
(farmakologi):  
 
Klinisk institutt 2 foreslår følgende sakkyndige komité til å vurdere søkerens 
professorkompetanse:  
 
Professor Rune Ulvik, Universitetet i Bergen (leder)  
Professor Unni Syversen, NTNU  
Professor Einar Jensen, Universitetet i Tromsø  
 
Alle tre er forespurte og har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget. 


 


Forslag til vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor Rune 
Ulvik (leder), professor Unni Syversen og professor Einar Jensen som sakkyndig 
komite for å vurdere førsteamanuensis Steinar Hustad for opprykk til professor etter 
kompetanse i fagområdet medisin (farmakologi). 
 
 
   
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 
         Gerd Johannessen 
         seksjonssjef personal 
 
 
14.10.2014 /ELRI  
 
 
Vedlegg:  
1. Forslag til komite fra Klinisk institutt 2 av 30.09.2014 
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Steinar Hustad 


 1 







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


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


Klinisk institutt 2
Telefon
Telefaks 


Postadresse
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Haukelandsveien 28
Bergen


Saksbehandler
Elin Myhrvold Riple
55972954
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Forslag til bedømmelseskomite


Det vises til at Steinar S. Hustad har søkt om opprykk til professor. Vi har følgende forslag til 
bedømmelseskomite: 


Professor Rune Ulvik (leder) 
Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2
Tlf: 55973149
E-post: Rune.Ulvik@k2.uib.no


Professor Unni Syversen


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for kreftforskning og molekylær 
medisin


Tlf. 72825189, 92080802


E-post: unni.syversen@ntnu.no


Professor Einar Jensen


Universitetet i Tromsø, Institutt for farmasi


Tlf: 77646354


E-post: einar.jensen@uit.no


Vennlig hilsen


Eystein Husebye


fungerende instituttleder Elin Myhrvold Riple


førstekonsulent


Referanse Dato


2011/11021-ELRI 30.09.2014







Detmedisinsk-odontologiskefakultet
Universiteteti Bergen


OVERSENDELSEAVSØKNADOM
PERSONLIGOPPRYKKTILPROFESSORETTERKOMPETANSEVEDUiB
Jfrforskrift om ansettelseogopprykki undervisnings-ogforskerstillinger


Søknadsfrist:Søknadmåværemottatt på fakultetet 15.september


Opplysningerom søker(fylles ut av søkerselv):


Søkersetternavn: Fornavn: Fødselsdato:


Søkersstilling:


Søkershøyesteutdanning/grad/institusjon:


Søkersspesialitetm. h. t. fordypning:


Ja Nei
Harsøkerp.t. til vurderingsøknadpåutlyst professorstilling?


Hvisja, oppgihvilke(n)institusjon(er):


Ja Nei
Harsøkersendtinn søknadom opprykktil professoreller vært vurdert
for professorkompetansei løpetavdesisteto år før søknadsfristen?


Hvisja, oppgiinstitusjon(er)og fagområde(r):


Oppgisøknadsfrist(er):


Fyllesut av instituttet:
Institutt:
Kontaktinformasjonvedinstituttet: Kontaktperson,postadresse,tlf nr oge-postadresse:


Søkersfagområdeiflg tilsetting:


Nårble det evt sistutlyst professorstillingvedUiBinnensøkersfagområde/spesialitet?


Skjemaoppdatertnovember2011







Detmedisinsk-odontologiskefakultet
Universiteteti Bergen


ERKLÆRINGFRABEDØMMELSESKOMITEEN
Settkryssher


Komiteenavgirenstemmigkompetanse-erklæring
Søkerbedømtkompetentfor opprykk


!nnet utfall avbedømmingen–
Søkerer ikkeer erklærtkompetentfor opprykk


________________________________
Stedogdato


________________________________
Underskrift


Vedleggtil søknadsskjemaet:
1. søknad
2. cv
3. publikasjonslisteogpublikasjoner,jfr retningslinjene:


http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html


Skjemaoppdatertnovember2011
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 80/14 


Sak nr.:  2014/10069  Møte: 29.10.2014 


 
 
 


 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I CELLEBIOLOGI OG 
MOLEKYLÆRBIOLOGI VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 


 
 
I brev av 13.10.2014 ber Institutt for biomedisin om at det blir lyst ut en fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i cellebiologi og molekylærbiologi ved instituttet. Grunnen til at 
stillingen lyses ut er fordi en professor innen fagfeltet døde 18.08.2013.  
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning i fagområdet cellebiologi og 
molekylærbiologi ber instituttet om at stillingen blir lyst ut.  
 
Instituttet skriver at det finansielle grunnlaget for stillingen er i orden.  
 


 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


og stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis (100 %) i cellebiologi og 
molekylærbiologi. En forutsetter at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning 
for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonssjef rekruttering 


 


 
13.10.2014 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Brev fra Institutt for biomedisin av 13.10.2014  
  Utlysningstekst og stillingsomtale 







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


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


Institutt for biomedisin
Telefon 55586300
Telefaks 55586360


post@biomed.uib.no


Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen


Besøksadresse
Jonas Lies vei 79
Bergen


Saksbehandler
Ivar Øiestad
55582550
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysning av stilling som førsteamanuensis (100 %) i 
cellebiologi og molekylærbiologi ved Institutt for biomedisin


Institutt for biomedisin ber om at det lyses ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i
cellebiologi og molekylærbiologi. Stillingen lyses ut fordi professor Hans-Herman Gerdes 
døde 18. august 2013. 


Institutt for biomedisin bekrefter at det er budsjettmessig dekning for stillingen.   


Vi ber om at stillingen lyses ut i vanlige utlysningskanaler.


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.


Med vennlig hilsen


Rolf K. Reed


instituttleder Oddveig Åsheim


administrasjonssjef


Vedlegg


Referanse Dato


2014/10069-IVØI 13.10.2014







Førsteamanuensis (100 %) i cellebiologi og molekylærbiologi ved 
Institutt for biomedisin 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i cellebiologi og molekylærbiologi. Arbeidsstad er Bygg for 
Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91 i Bergen. 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida. 


Stillinga skal vere knytt til ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet.


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Rolf K. 
Reed, tlf. 55 58 63 89, e-post rolf.reed@biomed.uib.no


Kvalifikasjonar
- Søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse
- Den som vert tilsett skal undervise i cellebiologi og molekylærbiologi og relaterte emne 


for studentar ved instituttet
- Det vil verte lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging 


nasjonalt og internasjonalt
- Det vil verte lagt vekt på evne til å få fram eigne forskingsmidlar
- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om 


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing


Den som skal tilsetjast skal arbeide i ei at dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet 
og må kunne dokumentere eiga forsking innan cellebiologi og molekylærbiologi for 
eksempel retta mot cytoskjelett og intracellulær transport. Forskinga ved instituttet er 
retta mot medisinske og humanbiologiske problemstillingar. 


Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.


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


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


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







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


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


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


Søknad 
Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:


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


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


førsteamanuensis)


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.


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


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


Søknadsfrist:







Stillingsomtale 


Førsteamanuensis (100 %) i cellebiologi  og molekylærbiologi ved 
Institutt for biomedisin 


Institutt for biomedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. Til 
instituttet høyrer for tida 38 faste vitskapleg tilsette og 53 faste tekniske og administrativt 
tilsette. Instituttet har omlag 25 postdoktorar, 60 stipendiatar/doktorgradsstudentar og 25 
mastergradsstudentar. Dei tilsette er organisert i 10 forskingsgrupper, to teknologiplattformar 
(MIC og PROBE), teknisk fellesavdeling, undervisningsavdeling og administrasjon. 


Institutt for biomedisin gir undervisning i medisinske basalfag til medisin, odontologi, 
ernæring og farmasistudentar og driv i tillegg masterprogram i humanbiologiske fag med tre 
ulike studieretningar.


Forsking og undervisning ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar innan 
fysiologi, biokjemi og molekylærbiologi samt anatomi og cellebiologi. Forskinga ved 
instituttet er organisert innan 10 forskingsgrupper. Forskingsaktiviteten er i stor grad 
prosjektstyrt og er innretta mot det humanmedisinske fagfeltet.


Den som vert tilsett skal inngå i ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet. 


Den som vert tilsett skal delta i undervisninga i cellebiologi og molekylærbiologi for 
studentane ved instituttet, og rettleie mastergradstudentar og doktorgradskandidatar. Den som 
skal tilsetjast skal arbeide i ei at dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og må kunne 
dokumentere eiga forsking  innan cellebiologi og molekylærbiologi for eksempel retta mot 
cytoskjelett og intracellulær transport. Den som vert tilsett vil òg bli pålagt å delta i instituttet 
si generelle undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles. 


Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet og frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vil det verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing. 


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


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


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


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn: 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning 







• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå 
• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat 
• mottekne studentprisar 
• eigne pedagogiske publikasjonar 
• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell 
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som 
alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapeleg nemnd samt ei 
sjølvstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 
undervisningskompetanse. 







Full-time permanent position as Associate Professor in cellular and 
molecular biology at the Department of Biomedicine 


A full-time permanent position as associate professor in cellular and molecular biology is 
vacant at the University of Bergen, Department of Biomedicine. The place of work is Jonas 
Lies vei 91, Bergen, Norway.


See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment.


Additional information on the position is obtainable from Head of Department, Professor Rolf 
K. Reed, phone: +47 55 58 63 89, +47-950 70 434, e-mail: rolf.reed@biomed.uib.no


Qualifications 
- The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications
- The successful candidate will be teaching primarily cellular and molecular biology and 


related subjects for the students in the department for medical and dental students.
Documented experience in teaching these subjects is an advantage. 


- Documented ability to create a research environment through own national and 
international network building is an advantage


- The successful candidate should have a documented ability to successfully and 
independently generate research funding


- Basic teaching training is required for the position. The successful candidate will be 
offered appropriate training if this requirement has not been met before the appointment
(appropriate training opportunity will be provided in initial stages of teaching of the 
macroscopic anatomy and histology if needed).


The successful candidate shall work within one of the already established research groups at 
the department, whose focus is on basic and translational research relevant for human biology 
and medicine. The candidate must document independent research and competence in cellular 
and molecular biology for example towards the cytoskeleton and intracellular transport and 
traffic.   


Experience with the management of research projects, coordination of research activities, as
well as strategic research work will be emphasized. Further, proven willingness and ability to 
cooperate will be of great importance in the evaluation process.


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment. Norwegian courses will be offered.


Salary 
For an associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the 


government salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 500 300 -


528 800 gross p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension 


contribution of 2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of 


particularly highly qualified applicants a higher salary may be considered.


Guidelines 







The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 


programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 


amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 


schemes and retirement age. 


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied.


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 


possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective 


to help achieve a balanced age and sex composition and recruit persons of various ethnic 


backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are therefore encouraged to apply for 


the position.


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


scientific positions. Information about the applicant may be made public even though the 


applicant has requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified 


if his/her request is not respected.


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


time.


Application
How to apply for the position:


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


● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities
● scanned copies of your certificates
● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications
● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published
● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 
information on where they have been published
● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor)


It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 
place special emphasis, is attached in its entirety.


The applications with attachments are sent electronically to the expert committee.


Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make 
sure all relevant documentation is present.







Reference is made to "Rules of procedure for appointments to chairs at the University of 
Bergen."


Closing date for applications:







DESCRIPTION OF POSITION


Full-time permanent position as Associate Professor in cellular and 
molecular biology at the Department of Biomedicine 


The Department of Biomedicine is one of five departments at The Faculty of Medicine and 
Dentistry. There are currently 38 permanent faculty positions and 53 permanent technical and 
administrative staff members. Furthermore, there are currently around 25 postdoctoral 
fellows, 60 graduate students at PhD level and 25 students at Master level. The department is 
organized in 10 research groups, two technology platforms (Molecular Imaging and 
Proteomics), one unit for teaching support, one for technical support, and an administrative 
unit. 


The department teaches biomedical subjects to students of medicine, dentistry, nutrition, 
pharmacy and has three Master programs: Human cell biology, human physiology, and 
biomedical imaging. 


The research and education at the department cover a broad spectrum of disciplines in cell and 
molecular biology, as well as physiology, biochemistry and anatomy. The research at the 
department is organized in 10 research groups. The majority of the research activity is funded 
by external grants. The research is either “translational” (collaborative with units directly 
studying human disease) or more basic (but still most often directed towards themes with 
ultimate relevance for human medicine). 


The successful candidate shall be part of one of the existing research groups and must hold a 
relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications and document independent 
research in cellular and molecular biology for example towards cytoskeleton and intracellular  
transport and traffic.


The person to be hired shall teach primarily cellular and molecular biology and related 
subjects for the students in the department as well as supervise Master- and PhD-students. In 
addition, the person shall, if required, participate in teaching of anatomy, histology, cell 
biology and general topics at the bachelor-level for the medical, dental, nutrition and 
pharmacy students as well as participate in other tasks at the department. Most of the teaching 
is related to human biology and medically oriented issues.  


Applicants should have substantial leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities, grant applications and in strategic research planning. 
Documented ability and willingness to participate in collaborative work will be emphasized.


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment. 


Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment. 
Appropriate training opportunity will be provided in initial stages of teaching of the 
macroscopic anatomy and histology if needed.







Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs. 


The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 
qualifications by submitting: 


 evidence of completed teaching training 
 evaluation reports of the applicant's teaching 
 overview of scope and level of teaching 
 overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results obtained 
 student awards received 
 own teaching publications 
 own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


to the development of teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or 
teaching environments.


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 
independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 
of teaching competence.





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Brev fra Institutt for biomedisin av 13.10.2014

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale






 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 14/244  Møte: 29.10.2014 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Komitémøter i REK vest, møte 11.09.2014, lenke vedl. 
b) Referat – Utvidet studieledelse, møter 08.05.2014 og 25.09.2014, vedl.   
c) Referat – Studieledelse, møte 21.08.2014, vedl.  
d) Referat – Utvidet forskningsledelse, møter 16.06.2014 og 08.09.2014, vedl.   
e) Årshjul for fakultetsstyret høst 2014, vedl.  
f) Dekanen orienterer  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.2014/raho     


  







a) Referat fra komitémøte, REK Vest 11.09.2014, lenke vedl.:  
 
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419931/M%C3%B8tedokument%20.pd
f 
 


 
 


 
 


 
 
 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419931/M%C3%B8tedokument%20.pdf

https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419931/M%C3%B8tedokument%20.pdf





Referat, Møte i studieledelsen 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB 


21.08.2014 


Styrerommet, AHH, 13.15 – 15.30 


 


Tilstede: 


Arne Tjølsen (møteleder), Alice Kvåle, Ørjan Leren, Morten Eirik Berge, Marit Bakke, Jutta Dierkes, 


Aslak Aslaksen. Referent: Eirik Dalheim 


Forfall: 


Lone Holst, Bente E. Moen, Inge Fristad, Gottfried Greve 


 


Sak 6/14 Opptakstall 2014 


Det ble i møtet lagt frem tall for opptak til grunnstudier, masterstudier (både norske og 


internasjonale studenter) og innreisende avtalestudenter. 


Grunnstudier 


For alle våre studieretninger har vi tatt opp et høyt antall studenter, som enkelte steder kan føre til 


kapasitetsproblemer. Det positive er at vi har sluppet å avholde lokalt suppleringsopptak.  


På medisinstudiet får en del nye studenter opprykk til tredje studieår, på grunnlag av tidligere avlagt 


utdanning fra utlandet. Det er mange studenter som får fritak fra BIOBAS og andre emner på første 


året, men som ikke bli innvilget opprykk til kull 13, grunnet for liten kapasitet på dette kullet. 


For odontologi er det usikkert hvorvidt det er kapasitet til alle nye studenter i det nye 


odontologibygget. 


Farmasi har pr. e-post uttrykt at de også er bekymret for kapasiteten, særlig i forhold til laboratorier. 


Dette vil imidlertid først bli et problem til våren. 


Det ble stilt spørsmål om hvorfor poenggrensen til bachelorprogrammet i human ernæring 


(førstegangs vitnemål) er så lav i forhold til tidligere år, kun 40 poeng. Dette forklares med at det i år 


er gitt mange tilbud. 


Masteropptak 


Tallene er stort sett normale. For medisinsk biologi har det vært svært få ja-svar til studieretningen i 


medisinsk cellebiologi. En viktig årsak er at IBM ikke lenger får tillatelse til å profilere 


masterprogrammet under masteruken til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det vil være 


av betydning å ha en dialog med Mat.nat om dette. 







Det tas opp 4 radiografer til RAB-studieretningen innen helsefag. Mer om dette senere i referatet. 


Det ble kommentert at det erfaringsbaserte masterprogrammet innen helseledelse, 


kvalitetsforbedring og helseøkonomi ikke er med i tallmaterialet. Dette tas til etterretning, og tallene 


vil tas med når orienteringssak om opptak behandles i fakultetsstyret. 


Sak 7/14 - Handlingsplan for utdanning – tiltak og prioriteringer høsten 2014 
Studieledelsen gikk i møtet gjennom den vedtatte handlingsplanen for utdanning, med vekt på de 
punkter som skal gjennomføres høsten 2014.  
 
Det ble orientert om at de fire ikke-kliniske masterprogrammene innen helsefag skal slås sammen til 
ett masterprogram og videreføres som studieretninger. Dette er egentlig kun en formalisering av 
dagens praksis. Saken må likevel behandles i Universitetsstyret og Utdanningsutvalget ved UiB, etter 
at Fakultetssstyret har behandlet saken i møte 17. september. 
 
Det ble stilt spørsmål om status for universitetene sitt ansvar for spesialistutdanningen for leger. 
Dette holder helse- og omsorgsdepartementet på å utrede. MOF anser det som viktig at vi samkjører 
prosessen med de andre medisinske fakultetene.  
 
Status for den planlagte pedagogiske enheten er at det er ansatt en person med doktorgrad i 
helsepedagogikk, men at hun grunnet en fødselspermisjon ikke vil være på plass før om en stund. Det 
planlegges å styrke den pedagogiske enheten ytterligere, med faglige og administrative ressurser. 
 
Alumnusdagene hadde et veldig bra program, men færre deltakere enn vi kunne ønske. 
 
Sak 8/14 - Invitasjon til å kommentere på NOKUTS strategiplan for 2015 - 2020 
 
Studieledelsen har ingen kommentarer til strategiplanen. Planen virker god og gjennomarbeidet. 
 
Sak 9/14 - Utlysning av PEK-midler for 2015 
Påminnelse til programutvalgene at det er mulig å søke om PEK-midler. Søknadsfristen til fakultetet 
er 10. september. 
 
Sak 10/14 - Semesterstart og studentmottak 
Studiesjef orienterte muntlig. Semesterstarten har gått bra, godt opplegg for grunnstudiene. 
Fadderuken har fått positiv oppmerksomhet i media. Det vurderes å spisse orienteringsmøtene mot 
masterstudenter og internasjonale studenter, koordinert med UiB sentralt.  Det vil også bli en 
avveining hva som skal gjøre på henholdsvis fakultetsnivå og programnivå. 
 
Eventuelt 
Første møte i utvidet studieledelse for denne høsten er satt opp 18. september. Denne dagen er det 
seminar for undervisere ved fakultetet, og mange er derfor opptatt. Vi prøver å flytte møtet til 25. 
september isteden. 
 
Det tas denne høsten opp 4 radiografer til masterprogrammet i helsefag (RAB-fag). Tilbudet til 
radiografer har lenge vært for dårlig, og IGS har ikke hatt veiledningsressurser innen radiografi. Et 
samarbeid mellom IGS, K1, Høgskolen i Bergen, samt Radiologisk avdeling og Kreftavdelingen i Helse 
Bergen, er nå kommet på plass. En utfordring er at de radiologiske forskningsgruppene ved K1 ikke vil 
la RAB-studentene innen radiografi knytte seg til dem. 
 
22.08.14 EIDA 







Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Referat fra møte i utvidet studieledelse 
 
Tid og sted: torsdag 8. mai kl. 13.15-15.30, styrerommet, 4. etg. Armauer Hansens hus 
 
Til stede: Arne Tjølsen, Inge Fristad, Morten Berge, Aslak Aslaksen, Ann-Katrin Johansson, Eva Gerdts, 
Marit Bakke, Vilde Skodvin, Wubalem Kassahun, Ørjan Leren. 
 
 
  


Referat fra forrige møte 
 
Referatet fra møtet 20. mars ble godkjent. 
 


 
Sak 5/14 


 
Utdanningpriser 2014 
 
 
Utvidet studieledelse vedtok enstemmig følgende tildeling av utdanningspriser for 
2014: 
 


 Studiekvalitetsprisen: Profesjonalitetskomiteen for arbeidet med emnet 
Pasientkontakt (PASKON1) i medisinstudiet. 


 Undervisningsprisen: professor Harald Wiker, Klinisk institutt 2. 
 


 
Sak 6/14 


 
Forkurs i biologi for utdanningene ved MOF 
 
Utvidet studieledelse diskuterte saken. Det ble vurdert som komplisert å arbeide for 
en endring av det nasjonale opptakskravet (MEROD) for de aktuelle studiene, siden 
dette ville kreve en nasjonal samordning. Når det gjaldt spørsmålet om forkurs, ble det 
diskutert om løsninger som et kortere e-læringskurs kunne være et alternativ. 
 
I tillegg ble det foreslått at man kunne utarbeide spesifikk informasjon til studenter 
som ikke har hatt biologi om hva man bør ha kunnskap om i faget før studiestart. 
Sistnevnte løsning ble uttrykt fra studentrepresentant i utvalget som mente at dette 
ville kunne være et enkelt bidrag for å hjelpe nye studenter til å tilegne seg basale 
kunnskaper i faget. 
 


 
Sak 7/14 


 
Nedleggelse av emnet HUVIR301 Grunnkurs i virologi 
 
Utvidet studieledelse støttet nedleggelsen av emnet HUVIR301. 
 


 
Sak 8/14 


 
Oppretting av emnet HUMGEN301 Human Molecular Genetics 
 
Utvidet studieledelse støttet opprettelsen av emnet HUMGEN301. 
 







 


 


  
Orienteringer 
 


 
Sak 9/14 


 
Søkertall til grunnstudier med oppstart høsten 2014 
 
Søknadfristen til grunnstudier med oppstart høsten 2014 gikk ut 15. april. Søkertallene 
er sendt oss fra Studieadministrativ avdeling ved UiB. 
 
Dokumenter i saken: 


 Søkertall høsten 2014 
 


 
Sak 10/14 


 
Søkertall til mastergradsstudier med oppstart høsten 2014 
 
Lokale opptak til mastergradsutdanninger med studiestart høsten 2014 hadde 
søknadsfrist 15. april. Søkertallene er hentet fra Felles Studentsystem og Database for 
høyere utdanning (DBH) og legges frem for utvidet studieledelse til orientering. 
 
Dokumenter i saken: 


 Søkertall mastergradsstudier høsten 2014 
 


 
Sak 11/14 


 
Møtedatoer for studieledelsen høsten 2014 
 
Følgende møtedatoer ble vedtatt: 
 
Utvidet studieledelse:  
Torsdag 25. september  
Torsdag 20. november 
 
 
Studieledelse: 
Torsdag 21. august 
Torsdag 16. oktober 
 
Eventuelt møte i desember avtales ved behov. 
 
Møtene foregår fra 13.15 – 15.30 i styrerommet AHH 
 


  
Eventuelt 
 
Orientering om sak i På høyden om uskikkete studenter: 
 
http://pahoyden.no/2014/05/bekymret-store-morketall-uskikka-studenter 
 



http://pahoyden.no/2014/05/bekymret-store-morketall-uskikka-studenter





UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Møte – Utvidet forskningsledelse 


  


Sak nr. 2014/498   
Møtedato: 16.06.2014, kl. 14.00 -15.30.   
Møtested: Styrerommet  AHH, 4. etg. 
 
Til stede: 
Robert Bjerknes, Roland Jonsson, Donald Gullberg, Odd Helge Gilja, Anne Isine Bolstad,  
 
Forfall: 
Anne Kjersti Daltveit, Kaya Kvarme Jacobsen, Jill Opsahl, Tore Borkhus 
 
Fra sakkyndig nemnd: 
Rolf K. Berge, Mihaela Roxana Cimpan  
 
Forfall fra sakkyndig nemnd: 
Kjell-Morten Myhr, Jan Haavik, Øystein Bruserud, Bjørn Bjorvatn, 
 
Saksliste 
Sak 14/14 Innkalling og saksliste  


 
Ingen merknader 
 


Sak 15/14 Utkast til referat fra møte 17.03.2014  
 
Ingen merknader 
 


Sak 16/14 Orienteringssaker  
 


- INFRASTRUKTUR – orientering om søknadsprosess 2014 
Robert Bjerknes orienterte. 
NFR lyser ut midler gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 
(INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 15. oktober 2014. Rammen for 
årets utlysning er mellom 600-800 millioner kroner. UiBs tidsplan for 
søknadsprosessen er som følge: 
8. august – Fakultetets frist for å melde inn søknader fra instituttene. 
8. september - Frist for fakultetene til å melde inn til 
Forskningsadministrativ avdeling prioritert liste over søknader. 
15. september - Frist for universitetsledelsen til å legge frem for fakultetene 
forslag til UIBs prioritering av søknader. 
22. september - Møte mellom fakulteter/avdelinger og rektoratet for å 
godkjenne UiBs søknad. 
15. oktober - Frist for innsending av enkeltsøknader fra prosjektansvarlige 
til Forskningsrådet, og for UiB til å sende inn prioritert liste over søknader. 
 


- Nasjonal gruppe for nasjonal samordning av kjernefasilitetsdrift 
Robert Bjerknes orienterte. 
Nasjonalt Dekanmøte har oppnevnt en nasjonal arbeidsgruppe som skal 
se på samordningen av kjernefasilitetene. NTNU leder arbeidet. Mandatet 
er under utarbeidelse. 
 


- Mulig omorganisering av forskerutdanningen ved UiB 
Robert Bjerknes orienterte. 
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Tirsdag 17. juni avholdes det et fellesmøte mellom Forskningsutvalget og 
Utdanningsutvalget  ved UiB der tema er en mulig omorganisering av 
forskerutdanningen, med bl.a. å organisere forskerutdanningen under 
studieseksjonen. 
  


- Formidlingskurs for yngre forskere ved MOF 
Robert Bjerknes orienterte. 
I samarbeid med kommunikasjonsrådgiver Marion Solheim vil det bli satt 
opp et formidlingskurs for 10 deltakere i løpet av høsten 2014. kurset 
finansiers av Giertsen og Arnetsens legat. Instituttene har fått tilbud om å 
melde inn to kandidater hver. Det er fortsatt noen institutt som ikke har 
meldt inn kandidater til kurset.   
 


- Nye strategiske forskningssatsinger i vest – prosess i Samarbeidsorganet 
2014  
Robert Bjerknes orienterte. 
Samarbeidsorganet vil avklare de overordnede tema, og i etterkant av 
dette vil det ble lyst ut midler. 


Sak 17/15  Drøftingssaker 
 
Grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger  ved MOF :  
 
Sakkyndig nemnd var invitert til møte for erfaringsutveksling og diskusjon av 
dagens rutiner rundt utlysning og søknadsvurdering. Robert Bjerknes innledet 
diskusjonen med en gjennomgang av resultat av søknadsprosesser fra 2011 og 
status for øremerkinger. 
 
Deretter ble innspill rundt søknadsprosedyre og evaluering diskutert punktvis. I 
diskusjonen ble følgende forbedringstiltak vedtatt: 
 
Utlysning og saksforbereding 


• Ved utlysning opprettholdes kravet om godkjenning fra NOKUT av 
utenlandsk utdanning ved søknadstidspunktet. Informasjon om dette vil bli 
tydeliggjort på fakultetets nettsider og i dialogen med institutter og 
fagmiløenen. 


• I utlysningsteksten skal krav til rekkefølgen på vedlegg og oppdatert CV 
presiseres. 


• En Excel-oversikt over søkerne utarbeidet av administrasjonen skal 
distribueres til komiteens medlemmer etter søknadsfristens utløp som 
tillegg til det materiale som sendes ut i dag. 


 
Retningslinjer for vurdering av stipendiatsøknader ved MOF, UIB.  


• Lik vekting av kriteriene kandidat, prosjekt og forskningsmiljø 
opprettholdes. 


• I vurderingen av prosjektet endres teksten for karakter 5 slik: «Originalt, 
innovativt og meget godt prosjekt…..». 


• I kommentarfeltet presiseres det at prosjektets potensiale vektlegges. 
• I fotnote 1 side 2 om bibliometri presiseres det hvilken database som skal 


benyttes ved bestemmelse av bl.a. H-index, samtidig som det gis to 
alternative linker for innlogging. 
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Retningslinjer for vurdering av postdoktorsøknader MOF, UIB 
• Ved vekting av kriteriene (kandidat, prosjekt og forskningsmiljø) skal 


følgende forholdstall gjelde: Kandidat 40%, prosjekt 30%, forskningsmiljø 
30%. 


• I vurderingen av prosjektet endres teksten for karakter 5 slik: «Originalt, 
innovativt og meget godt prosjekt…..». 


• I kommentarfeltet presiseres det at prosjektets potensiale vektlegges. 
• I fotnote 1 side 2 om bibliometri presiseres det hvilken database som skal 


benyttes ved bestemmelse av bl.a. H-index, samtidig som det gis to 
alternative linker for innlogging. 
 


Evalueringsmøtet 
Prosedyrene for evalueringsmøtet opprettholdes, men for å ytterligere forbedre 
kalibreringen av de enkeltes vurderinger innføres følgende fra neste møte: 
Administrasjonen lager et gjennomsnitt av de enkelte evaluatorers 
karaktersettinger som presenteres i begynnelsen av møtet.  


Sak 18/15 Aktuelt fra instituttene 
IBM: 
- Tre vitenskapelige stiller er lyst ut og ansettelsesprosessen er godt i gang. 
 
K1: 


- Det ble etterlyst fortgang i arbeidet med vurdering av ernæringsstudienes 
organisering. MedViz-konferansen arrangeres i disse dager. 


 
K2: 


- Eystein Husebye er konstituert instituttleder. Ingen endringer i ledelsen for 
øvrig ved instituttet. 


- Det arbeides med en langsiktig strategiplan for rekrutteringsstillinger. En 
arbeidsgruppe er nedsatt for formålet. 


 
 
IKO: 


- Opplever god søknadsaktivitet til NFR og H2020. 
- Prosessen frem til stipendiattildeling i gerodontologi bør gjennomgås. 


 
Alle: 
Det er et ønske om ytterligere å effektivisere prosessen fra evalueringsmøtet til 
kandidatene får tilbud om rekrutteringsstilling. 
 


Sak 19/15 Eventuelt 
K1: 
Det er et ønske fra flere institutt at det utarbeides et Årshjul for søknadsfrister for 
eksterne midler i samarbeid mellom FA, MOF, instituttene og eksterne 
samarbeidspartnere. 
 


 
 
 


Robert Bjerknes(s.) 
 
 
 


Anne Berit Kolmannskog (s.) 







UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Referat – Utvidet forskningsledelse  


  


Sak nr. 2014/498   
Møtedato: 08.09.2014, kl. 14.00 -15.30.   
Møtested: Styrerommet  AHH, 4. etg. 
 
 
 
 
Saksliste 
Sak 20/14 Innkalling og saksliste  


 
Ingen merknader. 
 


Sak 21/14 Referat fra møte 16.06.2014  
 
Ingen merknader. 
 


Sak 22/14 Orienteringssaker 
Robert Bjerknes orienterte.  
 


- INFRASTRUKTUR 
      a) Orientering om strategiarbeidet ved UiB 
      b) Orientering om årets søknadsprosess til Forskningsrådet 
      c) Orientering om kjernefasilitetssatsingen sammen med Helse Bergen 


 
- «Helsecampus Årstadvollen» 


                 a) orientering om strategiarbeidet ved UiB og planer 
 


- Ny utlysning SFF fra Forskningsrådet er planlagt høsten 2015: 
http://www.forskningsradet.no/prognett-
sff/Nyheter/Onsker_innspill_om_SFF/1253998334529/p1224067001855  
 


Sak 23/14  Drøftingssaker 
- Innstilling fra arbeidsgruppe – Utredning om utprøvingsenhet for friske 


frivillige (dokument vedlagt innkallingen). 
 
Utvidet forskningsledelse er positiv til initiativet og at det dette planlegges 
realisert i 2015.  
 


- BITOTEK2021-satsing «Digitalt liv» 
Se utlysning: 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=biotek
2021%2FHovedsidemal&cid=1253998262503&lang=no  
Og beskrivelse av satsingen (dokument vedlagt innkallingen) 
 
Satsingen er ett av flere initiativ i videreføringen av FUGE-programmet. 
NFR har et høyt ambisjonsnivå med den nye satsingen og det er bevilget 
250 millioner til programmet.  
 
Utvidet forskningsledelse fremhevet viktigheten av å være med i den 
kommende utlysningsprosessen. UiB arbeider med å sende en søknad om 
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å være såkalt nav i satsingen.  I det videre blir det viktig å avklare i hvilke 
miljøer ved vårt fakultet som kan inngå i noder i satsingen (utlysningsrunde 
2).   
 


Sak 24/14 Aktuelt fra instituttene 
 
IBM: 


- Instituttet planlegger et todagersseminar der de nye vitenskapelige ansatte 
vil få presentere seg og gjøre seg kjent med instituttet og kollegaer. 


- Det er utlyst to nye førsteamanuensisstillinger. 
 
 
K1: 


- Arbeider med ernæringsstudienes organisering.  
- Det er etabler en ny seksjon på instituttet som skal omfatte de nefrologiske 


og urologiske miljøene. 
 
K2: 


- Arbeidet med klinisk utprøvingsenheter har prioritet. 
- Instituttet jobber med resursfordeling av tekniske tjenester. Arbeidet skal 


presenteres på den planlagte teknikersamlingen i høst. 
 
IKO: 


- Instituttet ønsker å etablere større og mer robuste miljø og jobber nå med 
modeller for dette.  


- Instituttet opplever kontormangel i det det nye odontologibygget. 
IGS: 


- Kjernefasilitetene for biostatistikk og dataanalyse er under oppbygging og 
det er ansatt en leder.  


 
 


Sak 25/14 - Eventuelt 
 


- Ingen saker til eventuelt. 
 
 


 
 


Robert Bjerknes(s.) 
 


 
Anne Berit Kolmannskog (s.) 
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Vår 2015


17.sep


29.okt


26.nov


17.des


Høst 2014
Styresaker O-saker 


Sept. • Nye styremedlemmer til fakultetsstyret fra gruppe B


og D - 01.08.14-31.07.2015


• Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret våren 2015


• Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til


Tilsettingsrådet ved MOF


• Budsjettforslag 2015


• Tilsetting forskerlinjeleder – saksgang


• Utlysninger


• Referat


• Årshjul høst 2014


• Opptak MOF - 2014


• Årsrapport for lokalt HMS-arbeid


v/UiB – tilbakemelding


• Praktisering av reglement for


tilsetting i vitenskapelige og


teknisk-adm. lederstillinger


• Dekanen orienterer


Okt. • Økonomirapport pr. september 2014


• RBO-modell forskning til instituttene


• Insentivordning for kvalitet i undervisningen


• Masterprogram i medisinsk biologi


• Oppnevning av eksterne sensorer – delegering av


myndighet til instituttene


• Rapportering av utdanningsdata våren 2014


• Oppnevning av komité – søknad om opprykk til


professor etter kompetanse


• Utlysninger og tilsettinger


• Referat


• Årshjul høst 2014


• Dekanen orienterer


Nov. • Økonomirapport per oktober


• Drøftingssak: Budsjett 2015
• Studieplan medisin


• Referat


• Årshjul høst 2014


Des. • Budsjettsak: Fordeling 2015


• Oppnevning av sensorer


• Referat


• Årshjul høst 2014
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 Styresak: 77/14 


Sak nr.: 2014/10172 
 


 Møte:  29.10.2014 
 


 
Oppnevning av eksterne sensorer – delegering av 
myndighet til instituttene 


 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB, § 7.3. Sensorer 


http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-
Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-
Universitetet-i-Bergen 


 
b) Myndighetskart ved Universitetet i Bergen – Oversikt over saksområder fordelt 


på myndighetsnivå – Undervisning, grader, eksamen. 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.2-Myndighetskart 


 
 


 


Hva saken gjelder 
Eksterne sensorer ved Universitetet i Bergen oppnevnes normalt for to år av gangen, jf. 
Universitetet i Bergens studieforskrift § 7.3.1 (2). Oppnevningen ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet foretas av fakultetsstyret etter forslag fra instituttene. Gjeldende 
oppnevningsperiode utløper i 2014.  
Det foreslås nå en delegering av myndighet slik at instituttene kan foreta oppnevning fra 
neste periode. Delegasjon av myndighet innebærer at det delegerende organ fortsatt har det 
formelle ansvaret for behandlingen av sakene, og det delegerende organ kan gi instrukser 
om hvordan den tildelte avgjørelsesmyndigheten skal utøves.  
 
 
Oppnevning av eksterne sensorer fra 2015 
I henhold til UiBs myndighetskart er det fakultetsstyret som skal foreta oppnevning av 
sensorer; Universitetsloven § 3-9 (2) – delegert fra Universitetsstyret. Etter kontakt med 
Kollegiesekretariatet ved UiB er det avklart at myndigheten til å oppnevne eksterne sensorer 
kan delegeres til instituttene. 
 
Prosessen med å oppnevne eksterne sensorer har medført mye formell korrespondanse 
mellom institutt- og fakultetsnivået.  Ettersom det er instituttene selv som på faglig grunnlag 
velger ut eksterne sensorer, foreslås det nå en delegering av myndighet, slik at instituttene 
kan foreta oppnevning av eksterne sensorer fra neste periode (2015). 
 
Instituttene vil fremdeles måtte kontakte aktuelle fagpersoner for å avklare om de ønsker å 
være sensorer i et gitt emne, men oppnevning på instituttnivået vil samlet sett utgjøre en 
forenkling sammenlignet med i dag. 
 



http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen

http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen

http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Forskrift-om-opptak-studier-vurdering-og-grader-ved-Universitetet-i-Bergen

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.2-Myndighetskart





Oppnevningsperioden er som nevnt normalt to år, men instituttene vil kunne tilpasse dette 
slik det måtte være hensiktsmessig og praktisk. Godkjenning/oppnevning som sensor kan 
skje i forbindelse med kontakten man hvert semester har med sensorene man vil bruke. 
 
Saken ble lagt fram for utvidet studieledelse i møtet 25. september. Studieledelsen ga sin 
tilslutning til forslaget. 
 
 
Forslag til vedtak:  
 


1. Fakultetsstyret delegerer myndigheten til å oppnevne eksterne sensorer for egne 
emner til instituttene. Endringen trer i kraft fra og med neste oppnevningsperiode 
(2015). 
 


2. Fakultetsstyret ber Studieseksjonen i samarbeid med instituttene utarbeide rutiner for 
oppnevning av sensorer på instituttnivå som bidrar til god saksbehandling for 
utøvelse av myndigheten. Rutinene legges fram for utvidet studieledelse. 


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth      Ørjan Leren 
fung. fakultetsdirektør      seksjonssjef 
 
 
14.10.14 EIDA 





		Saksforelegg






 1 


Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 82/14 


Sak nr.:  2014/10534  Møte: 29.10.2014 


 
 
 


 
UTLYSNING - PROFESSOR (50 %) I MEDISIN 
(ANESTESIOLOGI/INTENSIVMEDISIN) VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE 
FAKULTET 


 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet ber om at det blir lyst ut en fast stilling som professor 
(50 %) i medisin (anestesiologi/intensivmedisin). Stillingen er nyopprettet.  
 
Den som tilsettes vil bli tilsatt og ha arbeidsplass ved Enhet for læring ved fakultetet. Den 
tilsatte vil ha særlig ansvar for rådgiving og oppfølging av fakultetets arbeid med e-læring.  
 
Den som tilsettes vil også ha forskning og faglig opplæring innenfor anestesiologi og 
intensivmedisin og tilknyttes Klinisk institutt 1 som finansierer 20 % av stillingen.   
 
I arbeidet vil det inngå omfattende kommunikasjon med undervisningsmiljø og studenter og 
det kreves gode norskkunnskaper. Derfor utlyses stillingen bare på norsk.   


 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


utlysning og stillingsomtale for fast stilling som professor (50 %) i medisin 
(anestesiologi/intensivmedisin) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


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


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen  
seksjonssjef rekruttering 


 
 
 
20.10.2014 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Utlysningstekst og stillingsomtale 







Professor (50 %) i medisin (anestesiologi/intensivmedisin) ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet  


Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det ledig ei fast stilling 


som professor (50 %) i medisin (anestesiologi/intensiv).  


 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 


andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida.  


 


Stillinga skal vere knytt til Eining for læring ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte visedekan, professor Arne 


Tjølsen, tlf. 55 58 20 85, e-post: Arne.Tjolsen@mofa.uib.no  


 


Kvalifikasjonar 


- Søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse 


- Den som vert tilsett skal undervise i anestesiologi og intensivmedisin 


- Det vil bli lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging 


nasjonalt og internasjonalt 


- Det vil bli lagt vekt på evne til å få fram eigne forskingsmidlar 


- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om 


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 


- Stillinga krev interesse for og røynsle med e-læring og digitale undervisingsverktøy, og 


dette vil verte lagt vekt på ved vurderinga  


 


Den som vert tilsett skal arbeide med pedagogisk utvikling ved Eining for læring ved 


fakultetet. Særleg vil stillinga ha ansvar for rådgiving og oppfølging av arbeidet med e-læring 


og for den faglege opplæringa på dette feltet. Stillinga vil også delta i arbeidet med utvikling 


og implementering av studieplaner i samarbeid mellom institutta ved fakultetet. I arbeidet vil 


det inngå omfattande kommunikasjon med undervisningsmiljø og studentar, og det er difor 


ønskeleg med gode norskkunnskapar.  


 


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


forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vert det lagt vekt på 


dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


  


Undervisingsspråket er til vanleg norsk.  


 


Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013) i lønsregulativet til staten. Det vert trekt 2 


% pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 


aktuelt å vurdere høgare løn.  


 


Her kan du lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-


uib 


 


  


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


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



mailto:Arne.Tjolsen@mofa.uib.no

http://www.uib.no/poa/karriere-ved-uib

http://www.uib.no/poa/karriere-ved-uib





lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde.  


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


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


rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert 


oppmoda om å søkje stillinga.  


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


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


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


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


Søknad  


Slik søkjer du stillinga: 


 


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


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


Legg ved: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


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


professor)  
 


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


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


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


lagt inn innan fristen. 


 


Søknadsfrist: 


 


 


 







Stillingsomtale  
 
Professor (50 %) i medisin (anestesiologi/intensivmedisin) ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet 


Eining for læring skal byggjast opp til to vitskaplege stillingar, ein for helsefagleg pedagog 


som allereie er tilsett og ein med helsefagleg vitskapleg kompetanse og pedagogiske 


kvalifikasjonar. Ved fakultetet er det òg medisinsk og odontologisk ferdighetssenter som vil 


ha tilknyting til eininga. Det er ein intensjon at vitskapleg tilsette med særleg pedagogisk 


interesse og pedagogiske kvalifikasjonar skal knytte seg til eininga og danne eit 


kompetansenettverk ved fakultetet.  


 


Den som vert tilsett i stillinga vil ha eit ansvar for rådgiving og oppfølging av arbeidet med e-


læring ved fakultetet, og for den faglege opplæringa. Den som vert tilsett skal òg undervise i 


anestesiologi og intensivmedisin, og delta i arbeidet med utvikling og implementering av 


studieplaner i samarbeid mellom institutta ved fakultetet. 


 


Evne til samarbeid og miljøskaping, planer for forsking og ambisjonar for eigen undervisning 


vert lagt vekt på.  


 


Forsking 
Professoren pliktar å delta i arbeidet med vidareutvikling  av fagområdet, her under også 


utvikling av e-læring som pedagogisk verktøy. Eigen forsking inngår i stillinga.  


  


Språk 


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


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


 


Pedagogisk kompetanse 


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


kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 


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


eit skandinavisk språk.  


 


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


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


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  


 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 


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


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


 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  


• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  


• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  


• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  


• mottekne studentprisar  


• eigne pedagogiske publikasjonar  


• eigne undervisningskompendium og undervisningsmateriell  







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


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


 


 


Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei sakkunnig nemnd samt ei sjølvstendig 


vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 81/14 


Sak nr.:  2014/10072  Møte: 29.10.2014 


 
 
 


 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I FYSIOLOGI VED INSTITUTT FOR 
BIOMEDISIN 


 
 
I brev av 08.10.2014 ber Institutt for biomedisin om at det blir lyst ut en fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i fysiologi ved instituttet. Grunnen til at stillingen lyses ut er fordi 
en førsteamanuensis innen fagfeltet sa opp 80 % av sin 100 % faste stilling med virkning fra 
01.10.2014 og de resterende 20 % av sin stilling med virkning fra 01.07.2015.  
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning i fagområdet fysiologi ber instituttet om at 
stillingen blir lyst ut.  
 
Instituttet skriver at det finansielle grunnlaget for stillingen er i orden.  
 


 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


og stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis (100 %) i fysiologi. En 
forutsetter at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor 
egen budsjettramme.  


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


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonssjef rekruttering 


 


 
 
08.10.2014 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Brev fra Institutt for biomedisin av 08.10.2014  
  Utlysningstekst og stillingsomtale 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysning av stilling som førsteamanuensis (100 %) i 
fysiologi ved Institutt for biomedisin


Institutt for biomedisin ber om at det lyses ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i 
fysiologi. Stillingen lyses ut fordi førsteamanuensis Anne Kristine Jonassen har sagt opp 80 
% av sin 100 % faste stilling med virkning fra 01.10.2014 og de resterende 20 % av sin 
stilling med virkning fra 01.07.2015. 


Institutt for biomedisin bekrefter at det er budsjettmessig dekning for stillingen.   


Vi ber om at stillingen lyses ut i vanlige utlysningskanaler.


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.


Med vennlig hilsen


Rolf K. Reed


instituttleder Oddveig Åsheim


administrasjonssjef


Vedlegg


Referanse Dato


2014/10072-IVØI 08.10.2014







Førsteamanuensis (100 %) i fysiologi ved Institutt for biomedisin 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i fysiologi. Arbeidsstad er Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas 
Lies vei 91 i Bergen. 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida. 


Stillinga skal vere knytt til ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet.


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Rolf K. 
Reed, tlf.: 55 58 63 89 eller e-post: rolf.reed@biomed.uib.no


Kvalifikasjonar
- Søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse
- Den som vert tilsett skal undervise i fysiologi og relaterte område.
- Det vil verte lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging 


nasjonalt og internasjonalt
- Det vil verte lagt vekt på evne til å få fram eigne forskingsmidlar
- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing


Den som skal tilsetjast skal arbeide i ei at dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet og 


må kunne dokumentere eiga forsking innan kardiovaskulær forsking og/eller extracellular 


matrix og fortrinnsvis med bruk av avanserte metodar på genetisk modifiserte gnagarar. 


Forskinga ved instituttet er retta mot medisinske og humanbiologiske problemstillingar. 


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


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


vilje og evne til samarbeid. 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.


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


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


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







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


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


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


Søknad 
Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:


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


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


10 for førsteamanuensis)


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.


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


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


Søknadsfrist:







Stillingsomtale 


Førsteamanuensis (100 %) i  fysiologi ved Institutt for biomedisin 


Institutt for biomedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. Til 
instituttet høyrer for tida 38 faste vitskapleg tilsette og 53 faste tekniske og administrativt 
tilsette. Instituttet har omlag 25 postdoktorar, 60 stipendiatar/doktorgradsstudentar og 25 
mastergradsstudentar. Dei tilsette er organisert i 10 forskingsgrupper, to teknologiplattformar 
(MIC og PROBE), teknisk fellesavdeling, undervisningsavdeling og administrasjon. 


Institutt for biomedisin gir undervisning i medisinske basalfag til medisin, odontologi, 
ernæring og farmasistudentar og driv i tillegg masterprogram i humanbiologiske fag med tre 
ulike studieretningar.


Forsking og undervisning ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar innan 
fysiologi, biokjemi og molekylærbiologi i tillegg til anatomi og cellebiologi. Forskinga ved 
instituttet er organisert innan 10 forskingsgrupper. Forskingsaktiviteten er i stor grad 
prosjektstyrt og er innretta mot det humanmedisinske fagfeltet. 


Kvalifikasjonar
- Søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse
- Den som vert tilsett skal undervise i fysiologi og relaterte område 
- Forskinga i stillinga er innan kardiovaskulær forsking og/eller extracellular matrix og 


fortrinnsvis med bruk av avanserte metodar på genetisk modifiserte gnagarar
- Det vil verte lagt vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging 


nasjonalt og internasjonalt
- Det vil verte lagt vekt på evne til å få fram eigne forskingsmidlar.
- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing


Den som vert tilsett skal inngå i ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet. 


Den som blir tilsett skal delta i undervisninga i fysiologi og relaterte område, og rettleie 
mastergradstudentar og doktorgradskandidatar. Den som vert tilsett vil òg bli pålagt å delta i 
instituttet si generelle undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles. 


Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet og frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vil det verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing. 


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


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


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







faglege kompetanse kan den som vert tilsett også verte pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn: 


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


Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapeleg nemnd samt ei sjølvstendig 


vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse.







Full-time permanent position as Associate Professor in Physiology
at the Department of Biomedicine 


A full-time permanent position as associate professor in physiology is vacant at the University 
of Bergen, Department of Biomedicine. The place of work is Jonas Lies vei 91, Bergen, 
Norway.


See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment.


Additional information on the position is obtainable from Head of Department, Professor Rolf 
K. Reed, phone: +47 55 58 63 89, +47-950 70 434, e-mail: rolf.reed@biomed.uib.no


Qualifications 
- The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications
- The successful candidate will be teaching physiology and related subjects for students in 


the department. The teaching language will normally be Norwegian
- Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a research environment through 


own national and international network building
- Emphasis will be put on the ability of the applicant to successfully and independently 


generate funding for research


- Basic teaching training is required for the position. The successful candidate will be 
offered appropriate training if this requirement has not been met before the appointment


The successful candidate shall work within one of the already established research groups at 
the department. The candidate must document independent research and competence on the 
cardiovascular system and/or extracellular matrix using advanced methods that preferably 
include the use of advanced genetically modified rodents. The research at the department is on 
issues related to human biology and medically related issues.  


Experience with the management of research projects, coordination of research activities, as
well as strategic research work will be emphasized. Further, proven willingness and ability to 
cooperate will be of great importance in the evaluation process.


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment. Norwegian courses will be offered.


Salary 
For an associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the 


government salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 500 300 -


528 800 gross p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension 


contribution of 2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of 


particularly highly qualified applicants a higher salary may be considered.


Guidelines 
The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 


programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 







amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 


schemes and retirement age. 


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the expert committee, several 


applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal opportunities laid 


down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied.


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 


possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective 


to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons 


of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are therefore 


encouraged to apply for the position.


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


scientific positions.


Information about the applicant may be made public even though the applicant has requested 


not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if his/her request is not 


respected.


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


time.


Application
How to apply for the position:


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


● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities
● scanned copies of your certificates
● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications
● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published
● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 
information on where they have been published
● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor)


It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 
place special emphasis, is attached in its entirety.


The applications with attachments are sent electronically to the expert committee.


Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make 
sure all relevant documentation is present.







Reference is made to "Rules of procedure for appointments to chairs at the University of 
Bergen."


Closing date for applications:







DESCRIPTION OF POSITION


Full-time permanent position as Associate Professor in Physiology
at the Department of Biomedicine 


The Department of Biomedicine is one of five departments at The Faculty of Medicine and 
Dentistry. There are currently 38 permanent faculty positions and 53 permanent technical and 
administrative staff members. Furthermore, there are currently around 25 postdoctoral 
fellows, 60 graduate students at PhD level and 25 students at Master level. The department is 
organized in 10 research groups, two technology platforms (Molecular Imaging and 
Proteomics), one unit for teaching support and one for technical support as well as an 
administrative unit. 


The department teaches biomedical subjects to students of medicine, dentistry, nutrition, 
pharmacy and also has three Master programs in human cell biology, human physiology and 
biomedical imaging. 


The research and education at the department cover a broad spectrum of disciplines in 
physiology, biochemistry and molecular biology as well as anatomy and cell biology. The 
research at the department is organized in 10 research groups. The majority of the research 
activity is funded by external grants and is directed towards the human medical research 
themes.


The successful candidate shall be part of one of the existing research groups and must hold a 
relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications. The successful candidate must 
demonstrate independent research and competence on the cardiovascular system and/or 
extracellular matrix preferably using advanced methods in genetically modified rodents.


The person to be hired shall teach physiology and related subjects and supervise Master- and 
PhD students at the department and participate in the general teaching at the bachelor level for 
the medical, dental, nutrition and pharmacy students as well as participate in other tasks at the 
department.


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment. 


Applicants should have substantial leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities, grant applications and in strategic research planning. 
Documented abilities and willingness to participate in collaborative work will be emphasised. 


Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment. 


Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs. 







The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 
qualifications by submitting: 


 evidence of completed teaching training 
 evaluation reports of the applicant's teaching 
 overview of scope and level of teaching 
 overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results obtained 
 student awards received 
 own teaching publications 
 own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


to the development of teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or 
teaching environments.


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 
independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 
of teaching competence.
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 29. oktober 2014 


Sak 108/14  
Tilsetting – midlertidig forsker (100 %) i 10 måneder ved Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert - sommerfullmaktssak 
 
2014/6921 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 109/14  
Tilsetting – midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin (gastroenterologi) i 3,5 år 
ved Klinisk institutt 1 - sommerfullmaktssak 
 
2014/7543 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 


Sak 125/14  
Endring av stillingsandel for stipendiat ved Klinisk institutt 1 


2014/7300 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 126/14  
Utlysing – mellombels stipendiat (gerodontologi) fellesutlysing haust 2014 


2014/8549 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 
mellombels 100 % stilling som stipendiat for ein periode på 4 år, øyremerkt 
gerodontologi. Stillinga er del av fellesutlysinga ved fakultetet for hausten 2014. 


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


 
 
 
Sak 127/14   
Tilsetting – midlertidig postdoktor (100 %) i fire (4) år ved Institutt for biomedisin 
 
2014/6418 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
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Sak 128/14   
Tilsetting – midlertidig postdoktor (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 
 


2014/702 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 129/14   
Tilsetting uten utlysning – midlertidig førsteamanuensis II (20 %) ved Klinisk institutt 
2, eksternt finansiert 
 
2009/12027 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 130/14   
Utlysing – mellombels universitetslektor (3 x 20 % bistilling) i farmasi (galenisk 
farmasi) i 3 år ved Klinisk institutt 2 
 
2014/9034 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 3 x 20 % 
bistillingar som universitetslektor i farmasi (galenisk farmasi) ved Klinisk institutt 2. 
Stillingane er for ein periode på tre år, finansiert av annuumsmidlar tildelt galenisk 
farmasi. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 131/14  
Tilsetting utan utlysning - midlertidig professor II (15 %) i farmasi i 5 år ved Klinisk 
institutt 2 
 
2014/7596 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 132/14  
Tilsetting – midlertidig stipendiat (100 %) i 4 år ved Institutt for biomedisin 
 
2014/4376 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 133/14  
Utlysing – mellombels professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(barnepsykiatri) i 4 år ved Klinisk institutt 1 


2014/9839 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 


mellombels 20 % bistilling som professor II/førsteamanuensis i medisin 
(barnepsykiatri) ved Klinisk institutt 1. Stillinga er for ein periode på 4 år og er knytt til 
hovudstilling ved Haukeland universitetssjukehus. Instituttet har budsjettmessig 
dekning for stillinga. 


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


 
 
 
Sak 135/14   
Utlysing – mellombels professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(psykiatri) i 4 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsstad Stavanger 
universitetssjukehus 


2014/10031 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 
mellombels 20 % bistilling som professor II/førsteamanuensis i medisin (psykiatri) for 
ein periode på 4 år, ved Klinisk institutt 1. Stillinga er knytt til hovudstilling ved 
Stavanger universitetssjukehus, med arbeidsstad ved dette sjukehuset. Stillinga er 
finansiert via annuum. 


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


 
 
 


 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2014 - per 13. oktober 2014
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder Kommentar


1 Ahmed Israa Abdul Rhman K1 Daniela Elena Costea Anne Chr. Johannessen, Dipak Sapkota
2 Ahmed Samih Mohamed IKO Shaza Idris Hallvard Vindenes, Inge Fristad
3 Aloysius Thomas A. K1 Oddrun A. Gudbrandsen Mirushe Miftari, Kjell Krüger, Bernt Walther


4 Andersen Tiina Maarit K2 Ola D. Røksund
Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal,Ole-
Bjørn Tysnes


5 Azeem Waqas K2 Karl Henning Kalland Xisong Ke


6 Aziz Sura Mohanned K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik


7 Badawy Mona K1 Ove Nord Furnes
Birgitte Espehaug, Kari Indrekvam, Leif 
Havelin


8 Bader Lucius Immanuel K2 Christian A. Vedeler Clara G. Gjesdal, Sonia Gavasso
9 Bentsen Mariann Haavik K2 Trond Markestad Thomas Halvorsen, Knut Øymar


10 Bischof Katharina K2 Line Bjørge Emmet Mc Cormack, Bjørn Tore Gjertsen
11 Boge Ranveig Marie K2 Stig Harthug Arvid Steinar Haugen
12 Breitve Monica Haraldsen K1 Arvid Rongve Kia Minna J. Hynninen, Kolbjørn Brønnick
13 Chwiszczuk Luiza Jadwiga K1 Arvid Rongve Michaela Gjerstad, Kia Minna J. Hynninen
14 Cortese Marianna K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise
15 el Jellas Khadija K1 Anders Molven Pål Njølstad, Stefan Johansson
16 Erdal Ane IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Dag Årsland
17 Eriksen Maria Steene IBM Clive Bramham Oleksii Nikolaienko
18 Fevang Silje Katrine Elgen K2 Kristian Sommerfelt Trond Markestad, Mari Hysing


19 Fonnes Tina K2 Camilla Krakstad
Helga Salvesen, Emmet Mc Cormack, BT 
Gjertsen


20 Forthun Ingeborg IGS Mette C. Tollånes Dag Moster
21 Ghorbani Sadaf IBM Jan Haavik Rune Kleppe


22 Gil Elisabeth G. IKO Marit Skeie
Karen Rosendahl, Marit Midtbø, Anne N. 
Åstrøm


23 Gjerde Janne Lillelid IGS Astrid Blystad Guri Rørtveit
24 Gulla Christine IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Reidun Kjome
25 Gullaksen Stein-Erik K2 Bjørn Tore Gjertsen Jorunn Kirkeleit, Emmet Mc Cormack
26 Gärtner Kristin IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell
27 Ha Quang Trung K2 BT Gjertsen Vibeke Andresen
28 Hailu Alemayehu IGS Bjarne Robberstad Bernt Lindtjørn, Wakgari
29 Hercigonja Matko Zrinka IKO Ellen Berggreen Athanasia Bletsa, Mustafa Sharafeldin
30 Hesthammer Ronja Kristine K2 Asbjørn Svardal Einar Thorsen, Rune Djurhuus
31 Hinz Stefan IBM James Lorens Gro Gausdal







32 Hjelle Anja Myhre IGS Grethe Tell Pawel F. Mielnik
33 Hong Yu K1 Nils Erik Gilhus Geir Olve Skeie
34 Jørstad Melissa Davidsen IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland
35 Kjelsvik Marianne IGS Eva Gjengedal Ragnhild Sekse, Elin M. Aasen
36 Klingen Tor Audun K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik
37 Knoop Thomas K1 Rune Oskar Bjørneklett Bjørn Egil Vikse


38 Knudsen-Baas Kristin Marie K1 Anette Storstein
Nils Erik Gilhus, Jone Owe, Bernt Engelsen, 
Per Øyvind Enger


39 Kodal Arne IBM Ingvar Bjelland Einar Heiervang; Krister Fjermestad
40 Kolstad Eivind K1 Marte-Helene Bjørk Nils Erik Gilhus
41 Markussen Heidi Øksnes IGS Gerd Karin Natvig Sverre Lehmann, Roy M Nilsen, Elin Dysvik
42 Martens Camilla K1 Stein Helge G. Nordahl Frederik Goplen
43 Mathisen Sara Maria K1 Martin Kurz Jan Petter Larsen
44 Mauland Karen Klespsland K2 Helga Salvesen Henrica Maria Johanna Werner
45 Mjelva Øistein Rønneberg K2 Dennis Nilsen Ottar Kjell Nygård
46 Mukerji Sudeep K1 Nils Erik Gilhus Daniel Lee, Christian Brown
47 Naterstad Ingvill Fjell IGS Jan Magnus Bjordal Jon Joensen, Rodrigo Lopes-Martins
48 Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas


49 Nystad Tone Wikene K2 Bjørg Tilde Svanes Fevang Ove Nord Furnes, Leif I Havelin, Stein Atle Lie
50 Parkar Anagha Prabhakar K1 Eirik Solheim Miraude Adriaensen
51 Pilskog Martin K1 Oddbjørn Straume Christian Beisland, Lars A. Akslen
52 Poduval Deepak B K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
53 Ramnefjell Maria Paula K1 Lars A. Akslen Lars Helgeland
54 Rebnord Eirik Wilberg K2 Eva Ringdal Pedersen Elin Strand, Ottar Nygård


55 Reisæter Lars Anders R. K1 Jarle Rørvik
Ole Johan Halvorsen, Chr. Beisland, Martin 
Biermann


56 Røraas Thomas H. IGS Sverre Sandberg Per Hyltoft Petersen, Bård Støve
57 Samdal Gro Beate IGS Eivind Meland Thomas Mildestvedt
58 Sandnes Astrid K2 Ola Drange Røksund Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal
59 Shafiee Sahba K2 Emmet Mc Cormack Astrid Olsnes Kittang


60 Shrestha Jasmin IGS Tor Arne Strand
Kirsti Vainio, Susanne Dudman, Åshild 
Andreassen


61 Shrestha Sanjaya IGS Tor Arne Strand
Susanne Dudman, Kirsti Vainio, Åshild 
Andreassen


62 Skrunes Rannveig K1 Hans-Peter Marti
Camilla Tøndel, Einar Svarstad, Bjørn Egil 
Vikse


63 Smith-Strøm Hilde IGS Berit Rokne
Marjolein Iversen, Svein Skeie, Truls Østby, 
Marit Kirkevold







64 Solheim Marie Holm K2 Pål Njølstad Lise Bj. Gundersen, Ingvild Aukrust


65 Sortland Oddrun Elin IGS Karin Anna Petersen
Frode Jacobsen, Oddvar Førland, Marianne 
Høyen, Karen Christensen


66 Steihaug Ole Martin K2 Anette Hylen Ranhoff Clara Beate Gram Gjesdal
67 Storlid Eline Lundekvam K1 Jan Gunnar Hatlebakk Trygve Hausken, Gülen A. Lied
68 Tandberg Bente Silnes K2 Trond Markestad Atle Moen, Renee Flacking
69 Thortveit Erik Thomas K1 Unn Ljøstad Åse Mygland
70 Tiam Appolinaire IGS Thorkild Tylleskär Laura Guay
71 Tjensvoll Anne Bolette K2 Roald Omdal Stein Tore Nilsen
72 Triebner Kai K2 Francisco G. Real Simon Steinar Hustad
73 Tusubira Deusdedit IBM Karl Johan Tronstad Gro Vatne Røsland


74 Tuntland Hanne Kristin IGS Mona K. Aaslund
Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Liv Inger 
Strand


75 von Volkmann Hilde Løland K1 Odd Helge Gilja Torunn Fiskerstrand, Kim Nylund
76 Yndestad Synnøve K2 Hans Petter Eikesdal Per Eystein Lønning
77 Aass Terje K2 Ketil Grong Knut Matre, Rune Haaverstad
78 Aasmul Irene IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo
79 Sandnes Astrid K2 Ola Drange Røksund Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal 
80 Ueland Grethe Åstrøm K2 Eystein Husebye Gunnar Mellgren, Paal Methlie


81 Valaker Irene K2 Tone Merete Norekvål
Maj-Britt Råholm, Bengt Fridlund, Jan Erik 
Nordrehaug


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 4
K1 26
K2 28
IGS 19
IKO 4
Sum 81







Avholdte disputaser 2014- per 14. oktober 2014
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disp. Kreert


1 PHDMD Witsø  Solveig Lund IBM Marit Bakke 19.09.14
2 PHDMD Apalset  Ellen Margrete IGS Grethe Tell  Clara Gjesdal, Haakon Meyer, Geir Egil Eide 23.09.14
3 PHDMD Aqrawi Lara A. K2 Karl A. Brokstad Kathrine Skarstein 30.04.14 x
4 PHDMD Babirye Juliet Ndimwibo IGS Thorkild Tylleskär Ingunn Engebretsen, Fred Nuwaha 17.01.14 x
5 PHDMD Bergh Torbjørn Hiis K1 Christina Brudvik Knut Steen, Soosaipillai V Bernardshaw, Tomm  04.04.14 x
6 PHDMD Breivik Cathrine Nansdal K1 Morten Lund-Johansen 07.03.14 x
7 PHDMD Caspersen Cecilie K2 Einar Thorsen Trine Stensrud 10.04.14 x
8 PHDMD Chudasama Kishan Kumar K2 Pål R. Njølstad Anders Molven, Stefan Johansson 06.03.14 x
9 PHDMD Dahl Cecilie IGS Geir Aamodt Anne Johanne Søgaard, Grethe Tell 02.06.14 x


10 PHDMD El Tayeb Sally IGS Graziella Van den Bergh Odd Mørkve, Ivar Heuch, Safa Abdalla 13.06.14 x
11 PHDMD Fromm Annette K1 Ulrike Waje-Andreassen Lars Thomassen 31.01.14 x
12 PHDMD Ghaderi Sara IGS Tone Bjørge Dag Moster 23.01.14 x
13 PHDMD Gilje Bjørnar K2 Rune Smaaland Oddmund Nordgård 20.06.14 x
14 PHDMD Gjelsvik Bente E. B. IGS Liv Inger Strand Halvor Næss, Tori Smedal 19.09.14
15 PHDMD Graverholt Birgitte IGS Trond Riise Gro Jamtvedt, Monica N. Wammen 28.02.14 x
16 PHDMD Haugen Arvid Steinar K2 Stig Harthug Monica N. Wammen, Eirik Søfteland 26.08.14 x
17 PHDMD Heldal Anne Taraldsen K1 Nils Erik Gilhus Fredrik Romi 28.05.14 x
18 PHDMD Helgeland Erik IBM Anne K. Jonassen Frode Berven, Jan Erik Nordrehaug 21.02.14 x
19 PHDMD Helland Øystein K2 Line Bjørge Bjørn Tore Gjertsen, Emmet McCormack 23.05.14 x
20 PHDMD Heradstveit Bård Einar K1 Jon-Kenneth Heltne Anne Berit Guttormsen 07.03.14 x
21 PHDMD Kadar Thomas K1 Geir Hallan Ove Furnes, Kari Indrekvam 06.03.14 x
22 PHDMD Langørgen Jørund K2 Ottar Nygård Jan Erik Nordrehaug, Stein Emil Vollset 24.09.14
23 PHDMD Lebedev Alexander K1 Dag Aarsland Nils Erik Gilhus, Eric Westman, Mona K. Beyer 02.09.14
24 PHDMD Lunde Åshild IGS Roger Strand Karin Nordin 07.02.14 x
25 PHDMD Løland Kjetil Halvorsen K2 Ottar Nygård Øyvind Bleie, Per Magne Ueland 09.04.14 x
26 PHDMD Mangrud Ok Målfrid K1 Emiel A.M. Jansen Jan Baak 05.06.14 x
27 PHDMD Manhenke Cord Arend K2 Kenneth Dickstein 22.05.14 x
28 PHDMD Mavroconstanti Thegna IBM Jan Haavik Ingeborg Winge 11.04.14 x
29 PHDMD Methlie Pål K2 Kenneth Dickstein 20.06.14 x
30 PHDMD Mikalsen Ingvild Bruun K2 Knut Øymar Thomas Halvorsen 13.06.14 x
31 PHDMD Müller Bernd K1 Ole Bjørn Tysnes Jan Petter Larsen 06.06.14 x







32 PHDMD Myrum Craig Lee IBM Clive Bramham Jonathan Soule 28.03.14 x
33 PHDMD Osman Amani Hamza Ali K1 Anne Chr. Johannessen Daniela Elena Costea 20.02.14 x
34 PHDMD Osman Tarig Al-Hadi K1 Daniela Elene Costea Anne Chr. Johannessen 04.06.14 x
35 PHDMD Rogge Barbara K2 Eva Gerdts Mai Tone Lønnebakken, Dana Cramariuc 29.09.14
36 PHDMD Rostrup Espen K2 Jan Erik Nordrehaug Rolf K. Berge, Ottar Nygård, Gunnar Mellgren 29.08.14 x
37 PHDMD Røsland Gro Vatne IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic, Per E Lønning 24.01.14 x
38 PHDMD Sagstad Solfrid Johanne IBM Helge Wiig  Olav Tenstad 26.09.14
39 PHDMD Schrama Johannes Cornelis K2 Bjørg-Tilde Fevang G. Hallan, Lars B. Engesæter 05.09.14
40 PHDMD Sehovic Duric Nezla K1 Irene Elgen  Kjell Morten Stormark 04.09.14
41 PHDMD Shrestha Anjana IBM Paivi Kettunen Keijo Luukko 10.10.14
42 PHDMD Skeie Bente Sandvei K1 Per Øyvind Enger Paal-Henning Pedersen 20.06.14 x
43 PHDMD Sprater Florian K2 Sile Appel Arnt Ove Hovden, Marc Niere 24.04.14 x
44 PHDMD Storli Kristian Eeg K1 Karl Søndenaa Geir Egil Eide 09.05.14 x
45 PHDMD Strøm Gro Elizabeth Ann K2 Bjørn Blomberg Nina Langeland 21.05.14 x
46 PHDMD Sulo Gerhard IGS Grethe Tell Ottar Nygård, Stein Emil Vollset 02.07.14 x
47 PHDMD Sundal Hildegunn IGS Jeanne Boge Karin Anna Petersen 30.05.14 x
48 PHDMD Sviland Randi IGS Målfrid Råheim Kari Martinsen 11.06.14 x
49 PHDMD Søfteland Eirik K1 Georg Dimcevski Bjørn Nedrebø, Odd H. Gilja, Jens Froekjaer, Tr  11.09.14
50 PHDMD Sønnesyn Hogne K2 Dag Aarsland Dennis W. Nilsen 19.09.14
51 PHDMD Tiron Crina Elena IBM James Lorens 20.06.14 x
52 PHDMD Trønnes Håvard IGS Dag Moster Trond Markestad, Rolv Terje Lie 03.10.14
53 PHDMD Ulvik Øyvind K1 Peder Gjengstø August M. Bakke 14.03.14 x
54 PHDMD Visnes Håvard K1 Roald Bahr  Agnar Tegnander, Kari Indrekvam 12.09.14
55 PHDMD Waage Jo Erling Riise K1 Frank Pfeffer Gunnar Baatrup, Svein Ødegaard 02.10.14
56 PHDMD Werner Henrica Maria J. K2 Helga Salvesen Jone Trovik 20.05.14 x
57 PHDMD Young Sven K1 Lei Ivar Havelin Geir Hallan, Lars Engesæter, Stein A. Lie 31.01.14 x
58 PHDMD Øksnes Marianne K2 Kristian Løvås Eystein Husebye 06.06.14 x







Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 8
K1 19
K2 19
IGS 12
IKO 0
Sum 58
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