
For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 

Get Adobe Reader Now! 

http://www.adobe.com/go/reader




UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk -odontologiske fakultet     
  Styre-sak: 98/14 
Sak nr.: 14/5423  Møte: 17.12.14 
 


Budsjett 2015 - forslag til rammefordeling til institutter og enheter 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Forslag til statsbudsjett 2015 fra Regjeringen: Prop.1 S. 
b) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler 
c) Universitetsstyresak 94/14, møte 30/10-14: Budsjett UiB 2015 
d) Fakultetsstyresak 63/14, møte 17/9-14: Budsjettforslag 2015. 
e) Fakultetsstyresak 74/14, møte 29/10-14: RBO-modell forskning til instituttene. 
f) Fakultetsstyresak 75/14, møte 29/10-14: Incentivordning for kvalitet i undervisningen – 


orientering fra arbeidsgruppen.  
g) Fakultetsstyresak 90/14, møte 26/11-14: Budsjett 2015 – prinsipper og prioriteringer 
h) Budsjettramme 2015 for Det medisinsk-odontologiske fakultet (vedlegg 1). 
i) Notat: Budsjett 2015. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter (vedlegg 2).  
j) Søknad fra MOSU, studentene om bevilgning for 2015 (vedlegg 3). 


Hva saken gjelder 
Fakultetsstyret behandlet premissene som ble presentert for budsjett 2015 i forrige møte, 26.11. 
2014 (sak 90/2014), og vedtok videre prinsipper og prioriteringer for budsjettfordelingen.  
 
Fakultetsstyret fattet følgende vedtak i saken: « 


1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2015 som 
legges fram for styret i neste møte. 


2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.» 
 
I fremlagte sak bes styret vedta en budsjettfordeling basert på tildelt budsjettramme for 2015 fra 
universitetet (vedlegg 1).  
 
En redegjørelse for fordeling av budsjettet for 2015, med forankring i den ressursmessige og 
økonomiske utviklingen ved fakultetet gjennom de siste årene, er gitt i vedlagt notat: «Budsjett 
2015. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter» (vedlegg 2). Søknad om midler fra 
studentene er vurdert som ledd i notatet og legges ved som vedlegg 3 til saken. 
 
I notatet foreslås fordelingen og notatet utgjør således premissene for forslag til vedtak under. 
 
Budsjettene i årene som kommer vil være stramme inntil fakultetet får tatt ned lønnskostnadene på 
grunnbudsjettet, universitetet legger til rette for bedre rammebetingelser for fakultetet og tidligere 
års underskudd er nedbetalt. I 2015 vil det ikke være faglig forsvarlig å betale ytterligere ned på 
tidligere års underskudd. 
 
Regjeringen har innført et krav om effektivitet i staten. Dette kravet er gitt som rammekutt og for 
vårt fakultet utgjør dette 0,5 %, 2,7 millioner kroner. Vi vil arbeide med å operasjonalisere dette 
effektiviseringskravet i løpet av 2015 i tråd med intensjonene fra regjeringen, 
Kunnskapsdepartementet og Universitetsstyret.  
 
I fakultetsstyremøtet vil forslag til budsjettfordeling og alternative forslag til fordeling presenteres. 
 
  


 







 
 
 
Forslag til vedtak:  
 


1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2015. Forslag til rammefordeling til 
institutter og enheter» (vedlegg 2) med tilhørende tiltak for å redusere kostnader. 
 


2. Fakultetsstyret tar til orientering en budsjettramme på i alt kr 631.755.000 for 2015 for 
virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett. Dette skal dekke felles strategiske 
avsetninger til forskning og utdanning, instituttrammer, fellesfunksjoner og – tiltak, 
innsparing og avskrivingsinntekter med om lag følgende fordeling: 


 


  
 


3. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst kr 250.000.000 for den bidrags- 
og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.  


 
4. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å øke den eksternt finansierte virksomheten 


og at dekningsbidrag og gaveforsterkninger fra eksterne finansieringskilder brukes for å 
dekke fakultetets kostnader med slik virksomhet. 
 


5. Fakultetsstyret forutsetter videre at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt 
finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte 
prosjektene er synlige i økonomirapportene. 


 
 
 
11. desember 2014 
 
 
 
Nina Langeland       Ørjan Hauge 
Dekan         Fungerende assisterende  


fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1 Budsjettramme 2015 for Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Vedlegg 2 Notat: Budsjett 2015. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter.  
Vedlegg 3 Søknad fra MOSU, studentene om bevilgning for 2015. 


Felles satsing forskning 144 110 500       
Felles satsing utdanning 17 435 000          
Instituttrammer 368 572 000       
Fellesfunksjoner og -tiltak 91 637 500          
Delsum 621 755 000       
Innsparing -                        
Avskrivingsinntekter 10 000 000          
Totalt 631 755 000       
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Budsjettramme 2015 - Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Universitetsstyret vedtok i sak 94/14 budsjettfordeling for UiB for 2015. Budsjettrammer for 
fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet. I 
dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger 
for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen 
beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamling og budsjettmøte med 
fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.  


I budsjettfordelingen for 2015 legges det til rette for hovedprioriteringer innen flere viktige felt. 
Innen utdanning fokuseres det på nye studieprogram og omstrukturering av studieprogram 
med klare samfunnsmessige behov og videreføring av arbeidet innen DigUiB-prosjektet. For 
å styrke forskning vil det jobbes med å hente ut potensialet som ligger i BOA, forsterke 
fremragende miljøer og bygge robuste forskningsmiljø gjennom klyngesatsingen. I tillegg vil 
digitalisering innen formidling og utvikling og forbedring av støttefunksjoner stå sentralt i 
2015.  


Universitetets strategi er førende for budsjettfordelingen for 2015, en strategi som gjenspeiler 
seg i universitetets virksomhetsmål. Virksomhetsmålene til universitetet og 
Kunnskapsdepartementets sektormål er styrende for universitetets rapportering til 
Kunnskapsdepartementet og er dermed et naturlig bakteppe for universitetets budsjettering. 
Det vises til styresak 7b/14 for sektormål, virksomhetsmål og styringsparameter.  


Generelle kommentarer til budsjettet 2015 


Budsjettsaldering 
KD har lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,3 %, denne blir redusert til 3,0 
% i budsjettfordelingen til UiB. Det er på grunn av den ventede innsparingen på 
pensjonsinnskudd i 2015, på 8 mill. kroner (en reduksjon i pensjonssatsen på 0,45 %).  


Det blir i budsjettfordelingen for 2015 lagt inn et strategikutt på 1,5 % for fakultetene, 0,75 % 
for UB og UM. I tillegg blir det lagt til grunn et effektiviseringskutt på 0,5 % for fakultetene, 
0,25 % for UB og UM og 2,0 % for IT og ADM. Strategikuttet brukes til å finansiere nye tiltak 
innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er 
pålagt av regjeringen og gjelder hele sektoren. 


Referanse Dato 


2014/5319-GRFL 07.11.2014 
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I 2015 vil basis for nye studieplassmidler fordeles videre med 75 %. Hensikten er å sikre at 
en del av vekstpotensialet tilfaller UiB fellesposter og øke det sentrale handlingsrommet. 
Dette blir en varig ordning som harmonerer med 25 %/75 %-fordelingen for resultatmidler for 
utdanning og RBO.  


KD har pålagt universitetet et inntektskrav på 7,9 mill. kroner i forbindelse med studieavgift 
for utenlandske studenter. I styresak 94/14 ble det vedtatt å holde dette inntektskravet 
utenfor budsjettfordelingen i påvente av de kommende budsjettforhandlingene. Utfallet av 
budsjettforhandlingene kan få konsekvenser for fakultetenes budsjettramme.  


Internhusleie 
I styresak 42/14 ble det forutsatt en realøkning i investeringsbudsjettet på 5 %. Denne 
økningen finansieres av en gjennomsnittlig økning i internhusleien på 4,5 %. 


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Det er lagt opp til at norske universitet og høyskoler skal øke sine tildelinger fra EU sitt 
rammeprogram Horisont 2020 i forhold til det forrige rammeprogrammet, FP7. Regjeringen 
ønsker at andelen skal øke med 60 % og har i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 
og revidert nasjonalbudsjett 2014 økt resultatmidlene knyttet til innbetalinger fra EU. UiB har 
som mål å øke sin deltakelse i H2020, både som koordinator og samarbeidspartner i 
prosjekt. I forbindelse med EU-prosjekt har UiB hatt ulike støtte- og incentivordninger, for 
eksempel blir alle eksisterende ERC-tildelinger forsterket med 25 % av tildelingen fra EU. 
Det blir lagt opp til at denne ordningen vil fortsette i 2015 for prosjekter det er sendt inn 
søknad på i 2014. I styresak 94/14 ble det vedtatt å sette av 6. mill. kroner til en 
incentivordning rettet mot EU-prosjekt i 2015. Utformingen av incentivordningen er ikke 
fastsatt og informasjon om ordningen vil det kommes tilbake til.  


TDI-modellen 
TDI-modellen for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter er tatt i bruk ved UiB i 
nye prosjektsøknader i 2014 og skal brukes i alle prosjektsøknader også i 2015. Tildelte 
prosjekter som er søkt om i henhold til TDI skal selvsagt også budsjetteres og 
regnskapsføres med TDI. 


Fellesbidrag 
Det er ønskelig at fellesbidraget belastet for BOA-årsverk skal harmonere mer med 
beregninger fra TDI-modellen, som tilsier en differensiert sats mellom teknisk-administrative 
årsverk og vitenskapelige årsverk. Det vil i 2015 bli belastet fellesbidrag med 66 000 kroner 
for teknisk-administrative årsverk, mens nivået for vitenskapelig årsverk holdes på nivå med 
fellesbidraget belastet i 2014, justert for LPK 132 000 kroner. Det vil i 2015 også bli belastet 
fellesbidrag for årsverk tilsatt på GB men finansiert gjennom frikjøp fra BOA. Se vedlegg for 
mer detaljert omtale.  


Satser for stipendiat- og postdoktorstillinger 
I styresak 81/13 ble det vedtatt at satser for stipendiat- og postdoktorstillinger skulle 
differensieres. Det ble innført en sats for MN, MOF og PS som var 50 000 kroner høyere enn 
ved de andre fakultetene. Bruk av TDI-modellen viser tydeligere forskjeller i kostnadsnivået 
til fakultetene og foreløpige beregninger viser at differansen på 50 000 kroner er lav i forhold 
til det resultatet som er ventet. I budsjettfordelingen for 2015 blir det lagt opp til en tredeling 
av stipendiatsatsene: 


- Grunnsats: 786 200 kroner (HF, SV, JUS, UM) 
- Mellomsats: 836 300 kroner (PS, UM) 
- Høy sats: 861 300 kroner (MN, MOF) 


Omdisponering rekrutteringsstillinger 
Universitetet kan fra 2014 selv disponere fordelingen av stipendiat- og postdoktorstillinger 
innen det samlede måltallet for rekrutteringsstillinger gitt fra KD. Denne fullmakten delegeres 
i 2015 videre til fakultetene innen visse rammer. Antall stipendiater kan ikke være lavere enn 
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80 % av fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger. Tabell 1 viser måltall og øremerket 
budsjett for fakultetene.  


Tabell 1: stipendiat- og postdoktorstillinger 


 


Overføringer 
I styresak 84/12 vedtok styret at fakultetenes overføringer over 2 % av GB skal godkjennes 
av styret. I sak 94/14 ble det vedtatt at samme prosedyre skal benyttes for overføringene til 
2015.  


Likestillingsmidler 
Det samlete beløpet anvendt til likestillingstiltak i 2013 var på 7,7 mill. kr, hvorav den sentrale 
avsetningen var på 4,7 mill. kr. I 2015 reduseres den sentrale avsetningen til likestilling med 
1,8 mill. kroner. Det forutsettes at den samlede avsetting til likestilling og inkludering 
opprettholdes på dagens nivå, og dette innebærer at fakultetene må bruke større deler av 
egne rammer til likestilling og inkludering enn de har gjort til nå. Minimumsnivået for 
fakultetene fremkommer i tabell 2. Det blir ikke lagt opp til at midlene skal føres på eget 
prosjektnummer, men fakultetene må kunne redegjøre for bruken av midlene.  


Tabell 2: øremerking likestillingsmidler 


Fakultet Øremerket beløp


HF 275 000                           


MN 458 000                           


MOF 444 000                           


SV 206 000                           


JUR 99 000                              


PS 156 000                           


UB 92 000                              


UM 70 000                              


Sum 1 800 000                         
 


Eksamenskostnader 
Fakultetene betaler for eksamensavvikling, tabell 3 viser eksamenskostnadene per fakultet. 
Prisen per eksamen er justert med LPK på 3 % fra 2014. Eksamenskostnadene vil bli 
belastet fakultetene i februar.  


Tabell 3: Eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr) 


 
 


 


Fakultet Øremerket Øremerket Totalt Øremerket Endring Endring Krav


stip og postdoktorer    antall årsverk budsjett årsverk budsjett (tusen kr) årsverk minimum


2014 2014 (tusen kr.) 2015 2015 (tusen kr) stipendiater


HF 85,3                     65 866                 84,3                    66 239                373                (1,0)            67,4              


MN 163,8                   134 773               173,0                  149 008              14 236            9,2             138,4             


MOF 135,3                   111 328               138,5                  119 293              7 965             3,2             110,8             


SV 59,8                     46 167                 59,8                    46 977                810                -             47,8              


JUR 24,0                     18 543                 24,0                    18 869                326                -             19,2              


PS 43,1                     35 441                 45,3                    37 842                2 401             2,2             36,2              


BM 8,0                       6 181                   8,0                      6 690                  509                -             6,4                


Andre/UST 1,8                       1 352                   2,3                      1 882                  530                0,5             1,8                


Sum 521,0                   419 651               535,0                  446 801              27 150            14,0           428,0             


Fakultet Kostnad 2014 Kostnad 2015
HF 1 250 1 254
MN 1 901 2 118
MO 1 101 1 141
SV 1 444 1 547
JUS 1 658 1 715
PSYK 715 780
SUM 8 068 8 554
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Inntekter Det medisinsk-odontologiske 


fakultet (tusen kr)


Prosjekt Bud 2015 Bud 2014 Endring Endring %


Basis 000000 232 932       234 893        -1 961         -0,8 %


Resultatmidler utdanning 000000 138 363       134 816        3 547          2,6 %


Resultatmidler forskning 000000 59 041         63 394          -4 353         -6,9 %


Øremerkede midler rekruttering stipendiater 720006 106 373       98 989          7 384          7,5 %


Øremerkede midler rekruttering postdoktorer 720020 12 920         12 339          580             4,7 %


Øremerkede midler annet 7xxxxx 25 626         21 466          4 160          19,4 %


Instituttinntekter 000000 45 000         17 000          28 000        164,7 %


Avskrivningsinntekter 000000 10 000         15 000          -5 000         -33,3 %


Sum grunnbevilgning 630 254       597 897        32 358        5,4 %


Bidragsmidler NFR 199995 93 067         77 000          16 067        20,9 %


Bidragsmidler EU 639995 13 743         14 000          -257            -1,8 %


Bidragsmidler andre 699995 136 368       136 000        368             0,3 %


Oppdragsmidler 100005 6 822          7 000            -178            -2,5 %


Sum bidrags- og oppdragsmidler 250 000       234 000        16 000        6,8 %


Sum totalt inntektsbudsjett 880 254       831 897        48 358        5,8 %


Budsjettramme Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom tre komponenter: 


basiskomponent, kunnskapskomponent og forskningskomponent. I tillegg vil 


instituttinntekter, avskrivingsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre 


fakultetets budsjettramme.  


Grunnbevilgningen 


Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2015 sammenlignet med 2014, 


endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien.  


Tabell 4: Budsjettramme grunnbevilgningen Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Basis: 


Basis øker med 7,047 mill. kroner med LPK og 1,881 mill. kroner på grunn av videreføring av 


studieplasser.  


Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med 


henholdsvis 8,156 mill. kroner og 2,733 mill. kroner.  


Samlet effekt er en reduksjon på 1,961 mill. kroner 


Utdanning: 


Virkningen av LPK er 4,044 mill. kroner. På grunn av reduksjon i antall studiepoeng 


reduseres utdanningskomponenten med 0,497 mill. kroner. Det gir en samlet en økning på 


3,547 mill. kroner.  


RBO: 


RBO-komponenten øker med 1,902 mill. kroner med LPK og lavere uttelling resultatmodellen 


fører til en reduksjon på 6,255 mill. kroner. Den samlede effekten er en reduksjon på 4,353 


mill. kroner.  


Stipendiat- og postdoktorstillinger: 
LPK utgjør en samlet økning på 3,34 mill. kroner. Posten økes med 2,728 mill. kroner på 
grunn av videreføring av 4 stipendiater med helårseffekt og 1 postdoktorstilling med 
halvårseffekt. Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret til modellen beskrevet i de 
generelle kommentarene, effekten av modellendringen øker inntektene med 1,897 mill. 
kroner. Måltall for stipendiater og postdoktorer fremkommer i tabell 1. 
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Bidragsyter Fakturert inntekt


NFR 95 945                          


EU 17 140                          


Annen bidragsaktivitet 115 205                        


Oppdragsaktivitet 5 601                             


Sum 233 891                        


Andre øremerkede midler 


Tabell 5: Andre øremerkede midler for Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Kommentarer: 
- Vitenskapelig utstyr økes med 4 mill. kroner. Det legges det til grunn at fakultetet 


dekker alle innkjøp til galenisk farmasi innenfor denne posten, som skissert i 


fakultetets budsjettforslag. 


- Universitetet støtter MedViz med 1,5 mill. kroner per år i perioden 2014-2016 


- Regional etisk komite økes med LPK.  


- Resterende poster videreføres uendret.  


Bidrags- og oppdragsaktivitet: 
Budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt 
mellom bidragsytere som vist i tabell 2. I 2015 vil det bli satt opp budsjett for fakturert inntekt 
også, i henhold til tabellen under. 


Tabell 6: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr) 


 


 


 


 


 


Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med 


undertegnede.  


Vi ser frem til godt samarbeid med Det medisinsk-odontologiske fakultet i 2015. 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Kjell Bernstrøm 


Konst. universitetsdirektør Kirsti Robertsen Aarøen 


 Fung. økonomidirektør 


 


 


 


Vedlegg 
1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning 2015 
2. Budsjettdisponeringsmyndighet 2014 – signert skjema (i sak 14/5319) 


 


P-nr- Annet øremerket MOF Bud 2014 Bud 2015 Endring Endring-%


720009 Vitenskapelig utstyr 6 000 10 000         4 000          66,7 %


720020 Regional etisk komite 5 256 5 414           158            3,0 %


700910 ERC - støtte Njølstad 1 100 1 102           2                0,2 %


0 SFF- centre for Cancer Biomarkers 2 130 2 130           -             0,0 %


0 SFF- centre for Interventin Science 2 200 2 200           -             0,0 %


0 Nasjonale kjernefasiliteter 4 140 4 140           -             0,0 %


0 SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research 640 640             -             0,0 %


710017 MedViz 0 1 500           1 500          


Sum 21 466 27 126 5 660 26,4 %
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Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2015 
Økonomistyring og disponering av budsjettrammen 
Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig, både for virksomhet 
finansiert gjennom grunnbudsjettet og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Fakultetet skal 
vurdere og skal iverksette tiltak som reduserer sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås 
og som begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Fakultetet disponerer den 
rammen som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt i tildelingsbrevet, 
innenfor gjeldende regler i økonomireglementet med reglementets rutiner, innenfor den 
myndigheten som er fastsatt og dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet og ellers 
innenfor de generelle retningslinjene som er omtalt i dette brevet. God ressursforvaltning er 
viktig for å mestre nye utfordringer. Det er viktig å ha informasjon om måloppnåelse av 
igangsatte tiltak. Fakultetsstyret avgjør frekvens og omfang ut fra risiko og vesentlighet.  


Fakultetene skal utarbeide disponeringsplan for bruk av tildelte midler. Fakultetsstyrets 
fordeling av midler og periodisert budsjett skal imøtekomme dette hensynet.  


Fakultetene har ansvar for å fordele bevilgningene til instituttene. Generelle retningslinjer for 
forvaltning av budsjettene er gitt i universitetets regelsamling. Fakultetets 
budsjettdisponeringer skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets økonomiplan blir 
synlig som et budsjett. Universitetsdirektøren vil forholde seg til denne økonomiplanen og vil 
etter behov innhente avviksforklaring i forbindelse med månedsrapportering. Det legges til 
grunn at fakultetsstyret får økonomistatus, med budsjett og regnskap til behandling minimum 
fire ganger årlig. Det vises for øvrig til rapporteringskrav i universitetets regelsamling.  


Det legges til grunn at fakultetene utvikler systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at 
fakultetet drives i samsvar med gjeldene lover og regler.  
 
Økonomimodell, kontostreng og kontoplan  
Det er i 2015 ingen vesentlige endringer i økonomimodell, kontostreng eller kontoplan. 


Det pågår arbeid som vurderer regnskapsføringsprinsipper i sektoren og det er mulig at det 
kommer endringer som følge av dette arbeidet. Hvordan endringene vil påvirke universitetet, 
og enhetene ved universitetet, vil bli kommunisert når eventuelle endringer foreligger.  
 
Budsjettering  
Universitetets hovedbudsjett i økonomisystemet er B3-budsjettet. B1-budsjettet er å forstå 
som rammeoversikt som viser hva totalbudsjettet for avdelingen er. Fakultetene og 
avdelingene skal avstemme B3 mot B1. Økonomiavdelingen vil foreta månedlige kontroller 
av at B1 og B3 er lik og avstemt. Fakultetene kan selv velge detaljeringsgrad for budsjettene 
i økonomisystemet (B3), men det skal minimum budsjetteres med detaljarter for alle 
enkeltposter over 0,5 mill. kroner. 


Kravene til budsjettering gjelder også BOA- virksomhet som føres i fakultetets stedkoder. Det 
lages særskilte budsjetter for BOA-virksomheten. Det skal settes samlet budsjettmål innenfor 
fire hovedområder fordelt med egne mål på samleprosjekter som finnes under 
hovedområdene: 
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Hovedområde BOA Prosjekt Oppdragsgiver/samarbeidspartner 
Fakturert 
inntekt 


Inngående 
balanse 


Utgående 
balanse 


Oppdragsaktivitet 100005 Oppdrag 3030/3130/3230 3243 3244 


Aktivitet finansiert av Forskningsrådet 199995 NFR 3400 3403 3404 


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


  639995 EU forskning 3420 3423 3424 


Aktivitet finansiert av Andre 219995 Statlig finansiering 3410 3413 3414 


  299995 Kommunal- og fylkeskommunal finansiering 3430 3433 3434 


  399995 Organisasjoner 3440 3443 3444 


  469994 Gaveforsterkning 3465 3468 3469 


  469995 Gaver  3460 3463 3464 


  499995 Næringsliv/privat 3450 3453 3454 


  599995 Stiftelser 3440 3443 3444 


  699995 Andre 3490 3493 3494 


 
Det budsjetteres etter vanlige retningslinjer i disse hovedkategoriene. Det skal budsjetteres 
med planlagt egenandel og egenfinansiering. Det skal budsjetteres med ytterligere detaljer i 
selve prosjektmodulen. I løpet av 2014 ble det introdusert ytterligere budsjettering på 
samleprosjekter på BOA for å følge opp målsetningene på inngående balanse, fakturert 
inntekt og utgående balanse. Denne budsjetteringen videreføres i 2015 og fakultetene bes 
budsjettere på prosjektene og artene i tabellen.   


Det skal settes opp budsjett for årets investeringer i kontoklasse 4 med motpart 00 for hver 
budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger innenfor 
forpliktelsesmodellen budsjetteres på gjeldende arter i klasse 4, 6 og 3 på motpart 81. Det 
legges til grunn at fakultetene og avdelingene budsjetterer et reelt nivå for avskrivninger i 
2015, og at investeringsbudsjettene holder tilstrekkelig nivå slik at merinntektene for 
avskrivninger (avskrivningsinntekter) ikke overskrider beløpet i tildelingsbrevet. 


Budsjettene skal periodiseres for inntil 12 måneder. Budsjettene skal i rimelig grad være 
konsistent med konteringen. Deretter vil det ikke være anledning for fakultetene å endre 
budsjettrammen med mindre det er behandlet og vedtatt i universitetsstyret.  


Inntektene fra departementet i 2015 blir periodisert med universitetets periodiseringsnøkkel. 
Samme periodiseringsnøkkel skal brukes ved budsjettering av inntekter fra KD. Det vises til 
informasjon på Økonomiavdelingens nettsider. 


Internhusleien blir belastet månedsvis med 1/12 i hver måned.  


Fakultetene og avdelingene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede 
månedsbudsjett. Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den løpende 
rapporteringen gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer. Periodisering 
av større kostnadsposter skal skje i samarbeid med regnskapskontoret.  


Økonomiavdelingen legger budsjettrammen inn i økonomisystemet i budsjett B1. Fakultetene 
og avdelingene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i økonomisystemet i 
B3. Fristen for dette er 15. januar. 


Sosiale kostnader  
I 2015 er ferielønnssatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er 12,7 % av 
brutto årslønn inkludert OU-midler, 0,45 % lavere enn i 2014. Arbeidstakerandelen av 
pensjonspremien (2 %) er inkludert i lønnsutgiftene. Gruppelivsforsikring vil være 1 265 
kroner for hver person. Arbeidsgiveravgiften er 14,1 % og regnes av lønn, ferielønn, pensjon 
og gruppelivsforsikring. Det vises til Økonomiavdelingens web-sider der mal for beregning av 
lønnskostnader finnes. 
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Kopi- og papirpenger  
Avtalen med Kopinor er fornyet, gjeldende fra oktober 2014. Avgiften per år for studenter er 
372,00 kroner. Den nye avtalen åpner for bruk av digitale kompendier og bruk av verktøyet 
Bolk i regi av Kopinor. Avtalen vil føre til revurdering av dagens opplegg for kompendiesalg, 
men inntil videre vil ordningen med Akademika videreføres. Betaling for studenters utskrifter 
fra universitetets nettverksprintere, skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at lokale 
innkrevingsordninger for utskrifter skal være avviklet. 


Internhusleie  
Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter: 


 En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter 


 En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm 


 En komponent for energikostnader 


 En komponent for kostnader for undervisningsrom. 


Arealkostnadene har økt mer enn lønn- og priskompensasjonen de siste årene med høyere 
prisvekst i byggsektoren og satsingen universitetet selv har tatt ansvar for. På bakgrunn av 
kostnadsanslagene for universitetets bygningsdrift og energiforbruk i 2015, er det vedtatt en 
gjennomsnittlig vekst 4,5 % for 2015, eller 1,5 % mer enn lønns- og priskompensasjonen. 
Faktisk endring vil variere som følge av forskjellig arealsammensetning. For 2015 blir prisene 
som følger:  


Kategori Grunnleie Drift Felleskostn Pris per kvm Energi per kvm Sum totalt per kvm


0,0 0,00 99,85 309,53 409,37              183,31 592,69                     


0,5 494,64 99,85 309,53 904,01              183,31 1 087,33                  


1,0 565,30 99,85 309,53 974,68              183,31 1 157,99                  


1,5 635,97 99,85 309,53 1 045,34           183,31 1 228,65                  


2,0 706,63 99,85 309,53 1 116,00           183,31 1 299,31                  


2,5 777,29 99,85 309,53 1 186,66           183,31 1 369,98                  


3,0 847,95 99,85 309,53 1 257,33           183,31 1 440,64                   


Anslaget på strømkostnader er noe lavere enn i 2014, mens anslaget på energibruk er satt 
likt som i 2014. Samlet energibudsjett er dermed lavere enn i 2014. 


Prisen for undervisningsrom øker med 4,5 %. Akontobeløpet øker derimot med 7,7 %, som 
betyr at det er forutsatt en økning i bruk av undervisningsrom ved fakultetene. Det er lagt til 
grunn erfaringstall fra 2013. Leie for undervisningsrom vil bli avregnet mot faktisk bestilte rom 
gjennom systemet for rombooking. 


For 2015 gir dette følgende husleiekostnader for fakultet og avdelinger, fordelt på husleie, 
energi og undervisningsrom. 


Avdeling Husleie uten 


energi 2015


Husleie uten energi 


2014


Energi /kvm inkl 


tungregn 2015


Energi /kvm 2014 Leie for undv.rom 


2015


Leie for undv.rom 


2014


A 11 HF 28 378 27 536 4 684 4 803 5 084 4 482


A 12 MN 80 402 76 142 12 999 17 130 5 207 4 797


A 13 MOF 54 583 50 816 8 466 8 417 2 741 2 859


A 15 SV 18 756 17 770 3 044 3 048 3 137 2 886


A 16 JUS 9 417 8 812 1 548 1 519 2 105 2 091


A 17 PS 14 425 13 643 2 344 2 343 2 029 1 828


A 19 FFS 3 796 295 584 45 0 0


A 32 UB 24 890 25 265 4 034 4 249 0 0


A 34 UM 40 335 38 594 7 011 7 082 0 0


Sum fakulteter 274 981 258 873 44 713 48 637 20 302 18 943


B 21 ADM 16 873 16 230 2 680 2 719 0 0


B 22 IT 4 575 4 259 749 737 0 0


Sum IT og ADM 21 447 20 490 3 428 3 455 0 0


C 20 UST - ANDRE 56 447 57 555 11 634 9 597 3 196 4 304


C 23 EIA 60 802 54 537 11 799 11 295 -23 497 -23 248


0 0 0 0 0 0


Sum UiB felles 117 248 112 092 23 433 20 892 -20 302 -18 943


Totalsum 413 677 391 454 71 575 72 985 0 0  
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Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag  
For sats til dekning av indirekte kostnader (overhead) skilles det i prosjektmodulen mellom 
satsen som er avtalt med den som finansierer prosjektet (inntektsoverhead) og den som 
beregnes som faktiske indirekte kostnader (kostnadsoverhead). Dersom inntektsoverhead er 
lavere enn kostnadsoverhead, vil forskjellen automatisk bli ført som egenandel i prosjektet. 
Alle inntekter og egenandeler knyttet til dette tilfaller/motregnes det ansvarsstedet hvor 
prosjektet føres, normalt et institutt. 


Kostnadsoverhead er per nå satt til 40 % i prosjektmodulen. Dette skal endres fordi 
prosjekter som er søkt om f.o.m. 2014 budsjetteres og regnskapsføres i henhold til TDI-
modellen. Det innebærer at satsen for kostnadsoverhead fastsettes for hvert prosjekt basert 
på kronesatsene for indirekte kostnader som er beregnet etter TDI-modellen.  


Satsene for indirekte kostnader er for 2015 basert på samme beregning som satsene for 
2014 og justert med LPK: 


Type årsverk Beløp Består av 


Teknisk/administrative årsverk kr 114 000 Arbeidsplassats 


Vitenskapelige årsverk kr 413 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats 


Bruk av forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader) skal synliggjøres i prosjektenes budsjett 
og regnskap som direkte kostnader. Leiestedsprisene beregnes ved enhetene ved hjelp av 
maler og andre hjelpemidler fra Økonomiavdelingen. Internartene 9086/9186 brukes til hhv. 
belastning og godskriving av leiested. Mer informasjon finnes på ansattsidene/BOA-wikien, 
der nye rutiner vil bli gjort tilgjengelig i 2015.  


Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for 
rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen.  Fellesbidraget for rekrutteringsstillinger på GB 
videreføres med LPK og belastes med 66 000 pr årsverk i 2015. Fellesbidraget for BOA-
årsverk vil, i samsvar med TDI-modellen, deles opp i en lav sats for teknisk-administrative 
årsverk og en høyere sats for vitenskapelig årsverk. Lav sats for teknisk-administrative 
årsverk vil være 66 000 kroner, mens høy sats for vitenskapelige årsverk vil være 132 000 
kroner i 2015. Fellesbidraget blir belastet med 1/12 hver måned.  


Det vil i 2015 også bli belastet fellesbidrag for årsverk tilsatt på GB men finansiert av 
eksterne midler gjennom frikjøp. Frikjøp er synliggjort som interne lønnskostnader mellom 
GB og BOA, og føringene på art 9024 vil være grunnlaget for føringen av fellesbidraget. Per i 
dag er det ikke mulig å skille mellom tekniske/administrative årsverk og vitenskapelige 
årsverk bare ved å se på linjene i regnskapet. Som en prøveordning skal frikjøpsbilagene fra 
1. januar 2015 merkes ved at linjebeskrivelsen starter med "TA" (for teknisk/administrativ) 
eller "V" (for vitenskapelig) i tillegg til årsverkandel i prosent. Eksempel på linjebeskrivelse blir 
da: «V 50 % O. Olsen jan-15». Dette for at vi skal prøve en løsning der vi får belastet 
fellesbidrag ut i fra stillingstype og -andel. Frikjøp som er ført uten slik merking vil medføre 
belastning av fellesbidragssatsen for vitenskapelige årsverk. 


Inntekter fra BOA kan og vil normalt bidra til dekning av fakultetenes utgifter til husleie. 
Fakultetene har inngått avtaler om arealer og forvalter disse. De har fullmakt til å belaste 
egen BOA-virksomhet med husleie og eventuelle andre kostnader.  


Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og 
regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid 
fullfinansieres for å unngå konkurransevridning. Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og 
universitetets egeninnsats i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte 
kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og 
prosjektregnskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt.  
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Rekrutteringsstillinger 
Universitetet kan fra 2014 selv disponere fordelingen av stipendiat- og postdoktorstillinger 
innen det samlede måltallet for rekrutteringsstillinger gitt fra KD. Denne fullmakten delegeres 
videre til fakultetene innen visse rammer. Antall stipendiater kan ikke være lavere enn 80 % 
av fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger. 


Det blir fra 2015 lagt opp til endring i inntektsføringen av rekrutteringsstillingene. 
Inntektsføringen vil, som annen KD-inntekt, bli inntektsført etter KD sin fordelingsnøkkel 
basert på samlet måltall for fakultetet. Ordningen med at inntektsføringen deles opp etter 
«gamle» (tildelt før 2005), og «nye» (tildelt etter 2005) rekrutteringsstillinger vil likevel 
opprettholdes. Inntekten for «nye» stillinger vil bli avregnet etterskuddsvis hvert halvår i 
forhold til faktisk tilsatte årsverk. 


Innkjøp  
Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes 
av tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal 
benyttes jf. styresak 8/12. Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre 
konkurranse ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over 
kroner 100.000, stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon. Kontor for innkjøp 
skal bistå i alle innkjøp over kroner 100.000 dersom det ikke foreligger rammeavtaler. Felles 
rammeavtaler er basert på konkurranse og gir tilgang for alle enheter til å foreta enkeltkjøp 
uansett beløpsgrense hos avtaleleverandøren(e). For produkter som kan kjøpes gjennom 
etablerte rammeavtaler, er enhetene forpliktet til å benytte avtalen(e). For mer informasjon, 
se http://innkjop.uib.no. 
 
Budsjettdisponeringsmyndighet 
I Retningslinjer for Budsjettdisponeringsmyndighet ved UiB, fastsettes det hvordan 
budsjettdisponeringsmyndighet skal praktiseres og hvordan denne delegeres. 


Universitetet skal ha register over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det bes om 
at fakultet utarbeider en samlet oversikt over personer som, i henhold til retningslinjene, skal 
ha budsjettdisponeringsmyndighet for 2015. Oversikten for 2015 er inndelt i tre skjema; 


1. Oversikt over personer som delegeres budsjettdisponeringsmyndighet fra 
universitetsdirektøren 


2. Oversikt over personene i fakultetet som får videredelegert 
budsjettdisponeringsmyndighet (gjelder kun fakultetene) 


3. Søknadsskjema for tildeling av budsjettdisponeringsmyndighet utover dette 


NB! Også navn på faste stedfortredere må fremgå i skjema 1 og 2. I siste kolonne i skjema 1, 
2 og 3 skal nye personer som har fått budsjettdisponeringsmyndighet i løpet av 2014, og 
som det derfor ikke er innsendt signaturprøve for, gi sin signatur. Skjema 3 skal fylles ut 
dersom det søkes om at universitetsdirektøren skal innvilge budsjettdisponeringsmyndighet 
utover den systematiske. Til dette må følge en skriftlig begrunnelse. Den samlede oversikten, 
med skjema 1, 2 og 3, skal signeres av avdelingsdirektør for administrativ avdeling, dekan 
ved fakultet som har tilsatt dekan og fakultetsdirektør ved fakultet som har valgt dekan. Dette 
skal deretter oversendes til universitetsdirektøren, for saksbehandling og godkjenning. 


Skjema 1, 2 og 3 er tilgjengelige på ansattsidene under arbeidsstøtte for økonomi og innkjøp 
– skjema og maler.  


For rutiner for budsjettdisponeringsmyndighet vises det til ansattsidene.  


 
 


 


 



http://innkjop.uib.no/





 side 11 av 11 


 


 


 


   


 


 


 







1 
 


Budsjett 2015  
Forslag til rammefordeling  


til institutter og enheter  
 


«Ny kunnskap for bedre helse» 
 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Universitetet i Bergen 


 


Fakultetsstyret 17. desember 2014 


Innhold 


1. Innledning ........................................................................................................................................ 2 


2. Ressursutvikling over tid ................................................................................................................. 2 


3. Grunnbevilgning .............................................................................................................................. 4 


4. Årsprognose for 2014 ...................................................................................................................... 4 


5. Kostnadsrammer 2015 .................................................................................................................... 5 


5.1 Lønns- og prisvekst .............................................................................................................. 5 


5.2 Arealkostnader .................................................................................................................... 6 


5.3 Generelle driftskostnader, reise- og representasjonskostnader......................................... 6 


6. Forslag til budsjettfordeling ............................................................................................................ 6 


6.1 Felles satsing - forskning ......................................................................................................... 7 


6.2 Felles satsing – utdanning ....................................................................................................... 8 


6.3 Instituttrammer 2015 .............................................................................................................. 9 


6.4 Fellestiltak og fakultetsadministrasjon .................................................................................. 10 


7. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2015 ............................................... 11 


8. Fakultetsdirektørens kommentarer .............................................................................................. 13 


 







2 
 


1. Innledning 
Fakultetets budsjett består av en grunnbevilgning finansiert direkte over statsbudsjettet og 


prosjektmidler som er tildelt etter konkurranse. Sistnevnte skal holdes regnskapsmessig adskilt fra 


grunnbevilgningen.  


Regnskapet for november er ikke ferdigrapportert. Styret får presentert økonomisk status pr 


november i styremøtet den 17. desember.  Årsprognosen etter oktober var minus kroner 9 millioner i 


årsresultat i grunnbevilgningen. Vi har hittil i år spart inn på våre kostnader og fått økte inntekter slik 


at underskuddet fra tidligere år er kraftig redusert. 


Budsjettet er stramt budsjett som følge av store endringer for inntekter og kostnader. Det er stor 


aktivitet ved fakultetet og vi kan vise til gode resultater for forskning, utdanning og formidling. 


I dette notat fremstiller fakultetsadministrasjonen forslag til budsjettfordeling basert på 


tildelingsbrevet fra UiB og vedtak fattet av fakultetsstyret 26. november. Grunnlaget for 


budsjettforslaget, tiltak for kostnadsreduksjoner og inndekning av underskuddet presenteres.  


Fakultetsstyret bør merke seg at budsjettet er utarbeidet før økonomistatus for de to siste 


månedene er klar. Styret vil få en foreløpig orientering om årsregnskapet i januarmøtet i 2015. 


2. Ressursutvikling over tid  
Fakultetets inntekter og kostnader har variert over tid og de siste årene har vi hatt høyere kostnader 


enn inntekter. Dermed har det oppstått et underskudd som vi har klart å betale noe ned på i 2014. 


Som vist i figuren nedenfor viser inntektsutviklingen en liten vekst. Den store økningen fra 2011 til 


2012 skyldes at Odontologisk Universitetsklinikk (OUK) ble tatt inn i budsjettet.  
 


Figur 1 Inntektsutvikling i grunnbevilgningen, 2010 til 2015  


 
 


Grunnbevilgningsbudsjettet i 2015 er på 622 millioner kroner. Dette er midler som fakultetet 


forvalter for felleskapet til beste for forskning, utdanning og formidling. Vi har lykkes godt i eksterne 


søknadsprosesser (BOA) hvor fagmiljøene våre konkurrerer internasjonalt og nasjonalt. Vi har en 


størrelse og et mangfold på undervisningen vår som gir oss et godt grunnlag for faglig utvikling når vi 


utdanner studentene våre. 
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Til tross for at budsjettet i 2015 er det største budsjettet i fakultetets historie, er budsjettrammene 


stramme. Våre budsjettrammer er strammet inn som følge av rammekutt og kostnadsvekst fra UiB 


sentralt og resultattilbakegang for både forskning og undervisning. Vi har en høy lønnsandel med 


mange faste stillinger og dette gir mindre handlingsrom og mindre penger til driftsmidler m.m. 
 


Budsjettet for eksternt finansiert virksomhet (bidrags- og oppdragsaktivitet, BOA) for 2015 er på 250 
millioner kroner som er en vekst på 8 % fra 2014. Særlig er det sterk økning i aktiviteten for EU-
finansiert forskning og forskning finansiert av Norges forskningsråd (NFR).   


Figur 2 Inntektsutvikling i ekstern finansiering (BOA), 2010 til 2015 


 


Vi har flere ansatte enn tidligere på grunn av vekst i ekstern finansiering (BOA). Vi har nå nærmere 
200 årsverk finansiert av eksterne midler som er en vekst på nærmere 20 % i løpet av et års tid. 
Særlig er det forskerstillinger i BOA som har økt, fra 27 i 2010 til vel 62 årsverk i oktober 2014. 
Rekrutteringsstillinger har vært tilnærmet uendret i BOA i perioden. 
 


Årsverk i grunnbevilgningen økte i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) er med i 
tallene fra 2012. I 2012 økte også antall postdoktorer med 20 årsverk. Fra 2012 til 2014 har antall 
årsverk økt med 6,2 årsverk. Veksten har i hovedsak skjedd i tekniske og administrative stillinger. 
 


Figur 3 Utvikling av årsverk i grunnbevilgning og BOA  
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3. Grunnbevilgning 
Fakultetet vil få en reduksjon i handlingsrommet på over 17 millioner kroner neste år som 
konsekvens av både mindre tildelte midler og økning i kostnader. Basisbudsjettet har en nedgang på 
2 millioner kroner og resultatmidlene for utdanning og forskning går ned. Det er gitt pris- og 
lønnskompensasjon for den konsekvensjusterte grunnbevilgningen på til sammen 13 millioner kroner 
men det er foretatt et rammekutt på 2,0 % tilsvarende nær 11 millioner kroner for vårt fakultet.  
 
Tabell 1 Fakultetets inntektsrammer 2015 (tall i hele 1 000)   


 
 
Fakultetet har totalt 138,5 årsverk rekrutteringsstillinger i 2015 og er tildelt 3,5 flere årsverk enn i 
2014. Satsene for rekrutteringsstillingene har økt med 38 300 kroner til 861 300 (4,7 %). 
 
Økningen i «øremerkede midler annet» skyldes hovedsakelig økningen i øremerkede utstyrsmidler 
med 4 millioner kroner til totalt 10 millioner kroner. 
 
Instituttinntekter øker fordi pasientinntektene ved Institutt for klinisk odontologi regnskapsføres nå i 
grunnbevilgningen og budsjettet er dermed endret i 2015. Avskrivingsinntekter reduseres noe på 
grunn av at det forventes økte investeringer neste år. 


4. Årsprognose for 2014 
Pr oktober har vi et positivt resultat på 20 millioner kroner men vi forventer et årsunderskudd på 9 
millioner kroner i grunnbevilgningen for 2014. Det er tatt hensyn til 20 millioner kroner i tilbakeføring 
fra UiB for investeringstilskudd til Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSP) i 
prognosen. Fastlønnskostnader for november er brukt som grunnlagsmateriale i rapportering og 
årsprognose.  
 
Budsjettmålsetningen for BOA i 2014 er 234 millioner kroner som er et ambisiøst mål med en vekst 
på 20 millioner kroner (vel 10 %) i forhold til 2013. Ved utløpet av oktober er aktiviteten 9 millioner 
kroner høyere enn budsjett. Anslag for BOA-aktivitet for 2014 er 236 millioner kroner. 
 


2015 2014 endring


Basisbevilgning 232 932                    234 893         -1 961        


Resultatmidler utdanning 138 363                    134 816         3 547         


Resultatmidler forskning 59 041                      63 394           -4 353        


Øremerkede midler stipendiater 106 373                    98 989           7 384         


Øremerkede midler postdoktorer 12 920                      12 339           581            


Øremerkede midler annet (spes. nedenfor) 27 126                      21 466           5 660         


Instituttinntekter fra tildeling 45 000                      17 000           28 000        


Avskrivningsinntekter 10 000                      15 000           -5 000        


Konsekvensjustert grunnbevilgning 631 755                    597 897         33 858        


Øremerkede midler annet 27 126                     21 466           5 660         


Forsterkning MOFs SFFer 4 330                        4 330             -             


Forsterkning SFF UiO-MOF 640                          640                -             


Oppfølging nasjonale kjernefasiliteter 4 140                        4 140             -             


ERC 1 102                        1 100             2                


Medviz 1 500                        1 500         


Vitenskapelig utstyr 10 000                      6 000             4 000         


REK 5 414                        5 256             158            







5 
 


5. Kostnadsrammer 2015   
Vi har stor aktivitet som gir oss mange gode resultater. Stor aktivitet medfører også økte kostnader 


og det er en felles, stor utfordring å holde kostnadene totalt sett lik inntektene. Inntektene våre øker 


ikke og dermed må kostnadene våre totalt sett være de samme i 2015 som i 2014 når budsjettet vårt 


skal gå i balanse.  


Lønnskostnader utgjør 80 % av fakultetets grunnbevilgningsbudsjett og øker hvert år.  


Lønnskostnadene pr stilling øker mer enn inntektene våre øker og dermed må vi redusere antall 


ansatte for å holde budsjettbalanse. Lønnskostnadene totalt sett forventes å øke i 2015 og dermed 


må andre kostnader reduseres for å oppnå budsjettbalanse. 


Fakultetsledelsen prioriterer å skjerme instituttene for større endringer i budsjettet. Endringer i 


resultat og økning i arealkostnader videreføres ikke direkte videre i instituttbudsjettene. Store 


inntektsreduksjoner og kostnadsøkninger dekkes inn på fakultetsnivå for å gi instituttene mest mulig 


stabile rammebetingelser. 


Budsjettene i årene som kommer vil være stramme inntil fakultetet får tatt ned lønnskostnadene på 


grunnbudsjettet, universitetet legger til rette for bedre rammebetingelser for fakultetet og inntil 


tidligere års underskudd er nedbetalt. 


Regjeringen har innført et krav om effektivitet i staten. Dette kravet er gitt som rammekutt og for 


vårt fakultet utgjør dette 0,5 %, 2,7 millioner kroner. Vi arbeide med å operasjonalisere dette 


effektiviseringskravet i løpet av 2015 i tråd med intensjonene fra regjeringen, 


Kunnskapsdepartementet og Universitetsstyret. 


Vi kommer ikke utenom at alle budsjettposter som ikke inneholder forpliktelser må reduseres. Også 


instituttene må ta del i fakultetets samlede kostnadsreduksjon. Før en går nærmere inn på de 


enkelte hovedpostene er det naturlig å omtale noen generelle kostnader på tvers av de ulike postene 


i budsjettet. 


5.1 Lønns- og prisvekst 


Veksten i lønnskostnader for fakultetet forventes å bli om lag 3 %. Lønnsoppgjøret i år var 


hovedoppgjør med en totalramme på over 4 % og det var en stor pott til lokale forhandlinger. 


Lønnskostnader vil øke relativt sett mye i 2015 når budsjettrammene våre i realiteten ikke øker. 


Dette medfører at økning i lønnskostnader i 2015 må tas innenfor samme budsjettstørrelse som i år. 


For å begrense kostnadsveksten må vi se på antall stillinger i grunnbevilgningen og være svært 


restriktiv med ansettelser, vikarbruk, timelønn og ellers der vi har et handlingsrom. 


 


Vi vil vurdere flere virkemidler for å redusere lønnskostnadene: 


- grundig vurdering av alternativer når det oppstår ledighet 


- generell stopp i vikarbruk 


- redusere eller ta bort oppgaver 


- endre rutiner og arbeidsprosesser 


 


I denne prosessen vurderes fakultetet samlet og vi må se på alle muligheter for å jobbe smartere. 
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5.2 Arealkostnader  


Fakultetets arealkostnader øker med 3,4 millioner kroner i 2015 (3,1 millioner kroner i 2014) på 


grunn av økt areal og økte internhusleiepriser.  
 


Tabell 2 Arealkostnader pr bygg ved MOF i 2015 (sum areal i kvadratmeter, øvrig i kroner)  


 


5.3 Generelle driftskostnader, reise- og representasjonskostnader  


Vi har en målsetning i 2014 å redusere kostnader til generell drift, herunder særlig reise og 


representasjonskostnader. Fakultetsledelsen har bedt alle enheter unngå arrangementer som 


medfører overnattinger og prioritere en nøktern bruk av reise- og representasjonskostnader. 


Dette har gitt effekt og fakultetet har brukt 9 millioner kroner mindre på generell drift hittil i år. Vi 


har hittil i år brukt om lag 3 millioner kroner mindre på reiser og 250 000 kroner mindre på 


representasjon enn for tilsvarende periode i fjor. Noe skyldes reduksjon i antall disputaser i 2014 


sammenlignet med 2013 men det har også vært en reduksjon ut over dette. 


6. Forslag til budsjettfordeling 
Fordeling av budsjettet for 2015 er oppsummert i tabellen under etter enhet og hovedområder. 


Tabellen under viser enhetenes budsjett og hvilke tiltaksområder midlene er fordelt til.  


Tabell 3 Forslag til budsjettfordeling på hovedområder  


 
 


Budsjettet er utarbeidet etter prinsippene diskutert med styret i sist styremøte, jf. styresak 90/14. 


I det følgende gis det en presentasjon av de ulike hovedpostene. 


Kvm. areal 2015 


(brutto + felles)
 Grunnleie


 Driftskostnad 


(areal)


 Felleskostnad 


(areal)
 Energi (areal)


 Sum husleie 


inkl. energi


 Leie 


undv.rom


403 - Årstadveien 21, O. Danielsens hus 1 989,07               1 299 501    198 599             615 672              364 621             2 478 393       


404 - Årstadveien 21, Brakkerigg 276,20                   195 171       27 577               85 492                50 631               358 871           


405 - Jonas Lies vei 67, Studenthuset Haukeland 1 075,99               630 856       107 432             333 049              197 242             1 268 579       


406 - Haukelandsveien 28, AHH 3 299,60               2 564 752    329 449             1 021 318           604 857             4 520 376       


408 - Jonas Lies vei 91, BBB 19 518,38             15 155 898 1 948 816          6 041 479           3 577 958          26 724 151     


410 - Haukelandsbakken 27, Vivarium, dyrestall 2 496,59               1 764 163    249 272             772 764              457 656             3 243 855       


411 - Årstadveien 19 (NOB) 10 435,25             8 824 789    1 041 909          3 229 999           1 912 909          15 009 606     


584 - Ulriksdal 8, Appendix 159,55                   124 017       15 930               49 385                29 247               218 580           


585 - Ulriksdal 8, SMU 918,45                   584 103       91 703               284 286              168 363             1 128 455       


586 - Laboratorie-bygget 2 020,25               1 713 081    201 712             625 323              370 337             2 910 453       


598 - Kalfarveien 31 3 992,80               2 821 428    398 662             1 235 882           731 929             5 187 901       


999 - andre opplysninger 130000 - Det medisinsk-odontologiske fak. 2 740 518 


Totalsum 46 182,13             35 677 759 4 611 062          14 294 647        8 465 751          63 049 219     2 740 518 


Forskning Studie


Institutt 


rammer


Felles 


tiltak Sum


IBM 5 326             -                 61 925           373       67 624           


IKO 820                 565                 98 300           58          99 743           


K1 5 025             -                 61 289           26          66 340           


K2 7 700             576                 85 128           1 167    94 571           


IGS 2 609             400                 63 058           64          66 131           


Sum institutt 21 480           1 541             369 699         1 688    394 408         


Felles 123 340         15 894           -5 000            56 289  190 523         


Fak. adm -                 -                 32 951  32 951           


Ufordelt -                 3 873             3 873             


Sum 144 820         17 435           368 572         90 928  621 755         
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6.1 Felles satsing - forskning  
I budsjettpostene for felles satsing forskning er det nøkterne avsetninger til de mest prioriterte 


områdene. Noen tiltak er redusert og andre tiltak er skjøvet lengre fram i tid for å bidra til 


budsjettbalanse i et stramt budsjettår, se tabell på neste side. 


Fra 2015 kan fakultetene selv bestemme fordelingen av midlene til stipendiater og postdoktorer, 


men det er satt som krav at minimum 80 % av tildelte stillinger skal være stipendiater. For oss betyr 


det et minimum 110,8 årsverk.  


Budsjettposten for postdoktor er beregnet ut fra en reduksjon fra 2014 til et gjennomsnittlig antall 


på 39 stillinger i 2015. 15 av disse er tildelt som øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet, 


resten er finansiert av basis og resultatmidler m.m., og utgjør i høy grad egenandeler i større 


forskningssatsinger inkludert SFF-forpliktelsene. Det er tatt høyde for lønnsøkning og forventet antall 


permisjoner. Forslaget innebærer økning av sats for driftsmidler til kroner 80 000 fra kroner 72 000.  


Tabell 4 Forskning - felles strategiske avsetninger 
  


 
 
Stipendiatkostnadene er beregnet ut fra et forventet gjennomsnittlig antall på 114. Fakultetet har en 
fullmakt til å redusere antall stipendiatstillinger til 111 og bruke øremerkede midler på 
postdoktorstillingene. Fakultetsledelsen vil vurdere dette dersom det skulle bli høyere ledighet i 
stipendiatstillinger enn forutsatt. Dette vil kunne redusere våre egne kostnader til 
postdoktorstillinger.  Det er videre tatt høyde for lønnsøkning og forventet antall permisjoner.  
Forslaget innebærer en økning av sats for driftsmidler til kroner 60 000 fra kroner 54 000. 
 
Fakultetsledelsen forutsetter at driftsmidlene for stipendiater og postdoktorer kommer den enkeltes 
forskerutdanning til gode. Fakultetet skal ha felles retningslinjer for bruk av driftsmidlene og det skal 
være like forhold for stipendiater og postdoktorer uavhengig av institutt stillingene er tilsatt ved.  
 
Forskningsstøtte for dekanat og instituttledere er forpliktelser til avtalte ressurser for å kompensere 
for lederansvaret.  
 


Budsjett 


2015


Budsjett 


2014 Endring


Postdoktorer lønn+adm.kostnader 30 369           32 216         -1 848      


Postdoktorer driftsmidler 3 528             3 128           400          


Stipendiater lønn+adm.kostnader 77 728           74 064         3 664       


Stipendiater driftsmidler 7 380             6 750           630          


Driftsmidler forskningsstøtte dekanat og instituttledere 1 050             1 350           -300         


ERC egenfinansiering 1 102             1 100           2              


Startpakker nytilsatte professorer 600                1 000           -400         


Internasjonalisering av forskere 1 351             1 754           -403         


Lederutvikling YFL 100                -              100          


Veilederopplæring (prosjekt + dagsseminar) 200                80               120          


Forskning og forskerutdanning 2 988             2 449           539          


Vitenskapelig utstyr 10 000           6 000           4 000       


Post FUGE II 4 140             4 000           140          


Medisinsk visualisering 1 500             -              1 500       


Forsterkning SFFer, andel til instituttene 2 485             2 485           -           


Brofinansiering 300                -              300          


Sum 144 820         136 854       7 967       
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ERC-egenfinansiering går til professor som har fått innvilget et 4-årig Advanced Grant.  Egenandeler 
og bindinger i forbindelse med SFF og ERC er også satt av under rekrutteringsstillinger. UiB innfører 
en egen EU-premieringsordning som erstatter fakultetets ordning men fakultetet viderefører en 
avslutningstildeling til EU-koordinatorprosjekt på 100 000 kroner for nettverksbygging. 
 


Det settes av midler til startpakker for nytilsatte professorer og instituttene sender løpende søknader 
til fakultetsledelsen når nytilsatt professor er tiltrådt. 
 


Det settes av midler til forskningsstipend ved utenlandsopphold for faste vitenskapelige, 
postdoktorer og stipendiater.  Faste vitenskapelige får toppfinansiering til utenlandsopphold i 
forskningsterminen opp til NFR-satser, under forutsetning av at det er søkt og fått midler fra Meltzer-
fondet. Meltzer-fondet gir støtte til forskningstermin der planer om utenlandsopphold vektlegges.   
 


Vi har 8 kjernefasiliteter og det settes av midler til en teknisk ressurs for kjernefasiliteten «Enhet for 
friske frivillige» med halvårseffekt for 2015. Det settes også av midler til lederutviklingen for yngre 
forskningsledere (YFL) som ble utsatt i budsjettet for 2014. 
 
Midler til veilederopplæring dekker 2 samlinger i 2015. 
 


For forskerutdanningstiltak inkluderer avsetningen tilsatt forskerlinjeleder, 
forskerutdanningskoordinator og tildelinger på kroner 75 000 til hver av de eksisterende 
forskerskolene og til en eventuell nyopprettet forskerskole i internasjonal helse, jf. styresak i dette 
møtet. 
 


Fakultetet har investert i mye vitenskapelig utstyr de siste årene både av egne midler og ved hjelp av 
gaver fra Mohn og andre. Utstyrstildelingen på kroner 10 millioner fordeles instituttene etter 
prioriteringer men skal også dekke oppbyggingen av galenisk farmasi og mindre utstyrsbehov ved 
Enhet for friske frivillige.  
 


FUGE-tildelingen videreføres under tiltak utenfor rammen. Fakultetet vil ha denne budsjettposten i 
basisrammen fordi bevilgningen dekker faste stillingsforpliktelser ved Institutt for biomedisin og 
Klinisk institutt 2. 
 


6.2 Felles satsing – utdanning  
Utdanningstiltakene er nøkternt budsjettert for å oppnå budsjettbalanse. En del tiltak er nedjustert 


og noen tiltak er skjøvet lenger fram i tid. Innenfor de rammene som er foreslått for 2015, vil 


oppgaver knyttet innføring av ny studieplan i medisin ha høy prioritet. 
 


Tabell 5 Utdanning – felles strategiske avsetninger 


 


Budsjett 


2015


Budsjett 


2014 Endring


Medisinsk ferdighetstrening 400                400              -           


Programutvalg og læringsmiljø 1 340             1 020           320          


Internasjonalisering 180                375              -195         


Studentutveksling 350                350              -           


Studieplanendring inkl ekstra tiltak 620                480              140          


Praksisutplassering 8 500             8 630           -130         


Felles undervisningskostnader 1 700             1 500           200          


Tilskudd til studentlag og -aktiviteter 470                470              -           


Enhet for læring - ramme for virksomhet 675                500              175          


Førstesemester og eksamen 3 200             1 600           1 600       


Sum 17 435           15 325         2 110       
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Medisinsk ferdighetstrening dekker kostnader vedrørende den eksisterende ferdighetstreningen for 


studenter.  


Kostnadene til programutvalg og læringsmiljø er redusert og inkluderer honorar, reisekostnader og B-


tillegg for noen programutvalgsledere. Det er satt av midler til pedagogisk utvikling, deltakelse i 


nasjonale profesjonsråd, alumni-virksomhet og deltakelse i nasjonal og internasjonale utvalg for 


studieledelse og – administrasjon.  


Internasjonalisering er redusert og inneholder nå kun kostnader knyttet til internasjonal koordinator. 


Studentutveksling er kostnader knyttet til utreise av studenter, i hovedsak til Afrika, samt deltagelse 


av studenter på Lübeck-woche. 


Det er behov for ressurser inn mot arbeidet med ny studieplan.  Det er budsjettert med samlinger og 


møter i forbindelse med oppbygging av semesterstyrer og mentorordning samt utvikling av nye 


undervisningsformer og emner. Det prioriteres administrative ressurser for å håndtere ny studieplan.  


Oppstart av første semester etter ny studieplan er høsten 2015.  


Praksisutplassering er stabil og felles undervisningskostnader øker noe.  


Avsetningen til studentlag og – aktiviteter opprettholdes på samme nivå som i 2014, se vedlagt 


søknad fra MOSU. 


Enhet for læring starter opp i 2015 med stillinger i medisinsk pedagogikk og fagdidaktikk og e-læring 


knyttet til fakultetsnivået. Planen er å bygge enheten videre opp med ytterligere en brøkdel av en 


vitenskapelig stilling.  


Posten førstesemester og eksamen budsjetteres med reelle kostnader da deler av disse ikke var 


kommet med i 2014. 
 


6.3 Instituttrammer 2015 
Det er stramme rammer ved våre 5 institutter. Høye lønnsandeler og et en lønnsvekst på grunn av 


lønnsoppgjør og høyere avlønning i nye stillinger gjør at det er utfordrende å balansere budsjettene.  


 


Instituttene får full pris og lønnskompensasjon på 3 % og 1,6 % av rammekuttet for effektivisering og 


strategi som fakultetet fikk videreføres instituttene. Fakultetet fikk totalt 2 % rammekutt, 


resultatnedgang på 6 millioner kroner og økt arealkostnader på 3,4 millioner kroner. Dermed 


skjermes instituttene for noe av rammekuttet og hele resultatnedgangen og økningen i 


arealkostnader.  


Ordningen med resultatbasert omfordeling er avsluttet og andre tiltak vil bli vurdert i budsjettet for 


2016. 


Instituttene bidrar til å dekke kostnadene for nulldekningsbidragsstillinger ved at utlyste stillinger 
etter 1.1.2015 får dekket 70 % av kostnadene til fellesbidrag og husleie fra fellesavsetning. 
Instituttene må selv dekke resterende 30 % av kostnadene innenfor egne rammer.  
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Tabell 6 Instituttrammer 


 
 
Små driftsmidler og driftsmidler til kvoteprogrammet og forskerlinjen opprettholdes.  


Stillingsmidlene som ble tilført ved farmasimidler er lagt til instituttenes basisramme. Gjenværende 


midler skal dekke oppbyggingen av galenisk farmasi ved UiB, driftsbudsjettet til Senter for farmasi og 


resultatmidlene til MN-fakultetet og involverte institutt hos oss.  
 


6.4 Fellestiltak og fakultetsadministrasjon 
Fellesfunksjoner og -tiltak må ta sin del for å oppnå budsjettbalanse. I fellestiltak er det 


arealkostnadene som øker mest, se avsnitt 5.2 for omtale. 


Budsjettet til fakultetsadministrasjonen er stramt og det skal arbeides med konkrete tiltak for å 


oppnå innsparing for at budsjettet oppnås. Tiltakene kan få konsekvenser for oppgaver som utføres 


av fakultetsadministrasjonen.  


Tabell 7 Fellesfunksjoner og – tiltak 


 
 
Økningen i budsjettet for fakultetsadministrasjonen skyldes effekten av årets lønnsoppgjør og 
helårseffekt av stillinger tilsatt i henhold til bemanningsplanen med prioritering av ny studieplan i 
medisin.  


Budsjett 


2015


Budsjett 


2014 Endring


Basisrammer med RBO 302 292         291 880       9 956       


Pris- og lønnskompensasjon - satt 3 % 9 016             10 203         


Rammekutt - satt til 1,6 % -4 807            -5 538          


Nye stillinger kjernefasiliteter 350                500              -150         


Ramme instituttinntekter 45 000           17 000         28 000      


Egenfinansiering fin.kilder uten dekningsbidrag 12 705           9 808           2 897       


Gaveforsterkningsmidler -5 000            -              -5 000      


Refusjon av rettighetsfestet permisjonskostnad 400                400              -           


Små driftsmidler 1 900             1 900           -           


Kvoteprogram - driftsmidler 1 560             1 970           -410         


Forskerlinjen - driftsmidler 440                520              -80           


Farmasi / galenisk farmasi 4 716             9 218           -4 502      


Sum 368 572         337 861       30 711      


Budsjett 


2015


Budsjett 


2014 Endring


Kompetansetiltak teknisk personnel/omstilling -                150              -150         


Likestilling 100                100              -           


Pristildeling 650                650              -           


Lederutvikling -                60               -60           


Profilering og kommunikasjon 200                200              -           


Administrativ kvalitetsutvikling 50                 80               -30           


Arealkostnader 49 615           46 205         3 410       


Fakultetsadministrasjon 32 917           30 961         1 956       


Nasjonalt dekanmøte/NSG 150                150              -           


Regional etisk komite 5 414             5 256           158          


Kompetansemidler 200                200              -           


Andre fellestiltak (HMS mm) 1 632             1 522           110          


Sum 90 928           85 534         5 394       
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Midler til omstillingsprosjektet videreføres ikke og nivået på prisutdelinger opprettholdes. Likestilling 


holdes fast og det settes ikke av egne midler til lederutvikling.   


Arealkostnadene øker på grunn av økt areal og økt internhusleie, se avsnitt 3.  


Utsettelse av stillingsressurser i bemanningsplanen tilsvarende 2 årsverk videreføres. I tillegg er det 


satt inn et krav om innsparing i fakultetsadministrasjonen på lik linje med instituttenes innsparinger. 


Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) opprettholdes i henhold til 


øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet. 


Kompetansemidler opprettholdes og det forutsettes at enhetene selv dekker hovedparten av slike 


tiltak over egen budsjettramme. Andre fellestiltak er felles kjemikalielager ved IBM og felles 


forskningslaboratorium i Nytt Laboratoriebygg. 


På grunn av rammekutt fra UiB settes det ikke av ytterligere innsparing i 2015. 


Avskrivingsinntekter på 10 millioner kroner er en regnskapsteknisk avsetning som gjøres når årets 


investeringer skal avskrives over levetiden. 


7. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2015  
Fakultetet får uttelling i konkurranser om forskningsmidler og har god vekst i en omfattende eksternt 


finansiert virksomhet (BOA) som utgjør om lag 30 % av den totale virksomheten ved fakultetet.  


 


I 2014 er den eksternt finansierte aktiviteten økt med 10 % fra 2013 til 236 millioner kroner.   


Det er en klar målsetning for fakultetet at den eksterne finansieringen skal øke. I 2015 er 


budsjettmålsetningen på 250 millioner kroner fordelt på finansieringskilder som vist i figur 4.  


 


Figur 4 Budsjettmålsetning for eksternt finansiert aktivitet i 2015 pr finansieringskilde. 
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For å opprettholde og styrke fakultetets aktivitetsnivå er det viktig å legge til rette for at 


forskningsmiljøer lykkes i å innhente eksterne midler. Det er svært gledelig med stor søknadsaktivitet 


til EU-finansiert forskning og dette gir sterk vekst i EU-aktiviteten vår.  


 


I tillegg til fakultetets to Sentre for fremragende forskning (CCBIO-SFF og CISMAC-SFF) og 


samarbeidet med Universitetet i Oslo om et tredje SFF (NORMENT-SFF) er det svært positivt at 


fakultetet har fått innvilget 10 nye prosjekter i FRPMEDBIO-ordningen. Dette gir vekst i NFR-


finansiert aktivitet i 2015 og mange år framover.  


 


Fakultetet er svært glad for tildelinger fra andre finansieringskilder som Kreftforeningen, Bergen 


Forskningsstiftelse (BFS) og Stiftelsen K G Jebsen. Fakultetet fikk tildelt to av tre BFS-stipend nå i 


desember noe som er svært bra. 


 


Modell for totale direkte og indirekte kostnader, TDI-modellen   


I 2014 ble det i UH- sektoren tatt i bruk en modell for beregning av direkte og indirekte kostnader i 


forskningsprosjekter. Ved fakultetet har beregningene vært lagt til grunn ved søknader av eksterne 


midler i 2014. 


 


TDI-modellen deles i to hoveddeler; (1) indirekte kostnader og (2) leiesteder. De indirekte 


kostnadene er beregnet for hele institusjonen under ett. Dette er kostnader knyttet til nødvendig 


felles infrastruktur så som husleie, it, bibliotek, økonomi- og personalfunksjoner og 


forskningsadministrasjon. Alle viktige funksjoner for å tilrettelegge for god forskning ved UiB. Det er 


beregnet en pris for vitenskapelige ansatte (kroner 413 000) og en for teknisk og administrative 


ansatte (kroner 114 000).  Beregningen er gjort etter den metoden (TDI) som er anbefalt av 


Universitets- og høyskolerådet. 


 


Leiesteder handler om at bruk av forskningsinfrastruktur er en direkte kostnad i prosjektene. Ved Det 


medisinsk- odontologiske fakultet er alle laboratoriefasiliteter gjennomgått og kostnadene ved disse 


kartlagt. Ut fra dette er det regnet ut en pris for bruk av disse fasilitetene. Særlig 


dyrt/spesialisert/komplisert utstyr er hos oss organisert som egne enheter (kjernefasiliteter) og er 


prissatt særskilt, men etter samme prinsipper. 


 


Ved utregning av kostnader knyttet til leiested, er det lagt strenge kriterier til grunn. Kun kostnader 


som er direkte relatert til de spesifikke leiestedene tas med. Kostnadene kan deles i fire grupper; 


areal, utstyr, teknikerressurser og nødvendig driftsmateriell. En foreløpig beregning ved vårt fakultet 


visert at et årsverk på laboratorium koster om lag kroner 160 000 (driftsmidler til å gjennomføre 


forsøk kommer er i tillegg). 


 


Det er meget viktig at instituttene påser at TDI-modellen brukes og at alle kostnader i 


forskningsprosjekter synliggjøres. Det er et mål at eksterne midler skal dekke en større andel av UiBs 


kostnader enn i dag samtidig som de totale kostnadene ved gjennomføring av forskningsprosjekt 


synliggjøres. 
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8. Fakultetsdirektørens kommentarer 
Fakultetet har vekst og gode resultater innen forskning, utdanning og formidling. Til tross for 


stramme budsjettrammer har vi et stort budsjett som gir handlingsrom både på kort og lang sikt.  


Fakultetet har vært gjennom en intensiv utviklings- og investeringsperiode både for infrastruktur, 


forskningssatsinger og arbeid med nye studieplaner. Dette har krevd investeringer i 


rekrutteringsstillinger, høyt kvalifisert vitenskapelig- og teknisk personale. Aktiviteten er høy og 


resultatene gode. 


Budsjettet for 2015 er satt opp under forutsetning av at vi ikke betaler ytterligere ned på tidligere års 


underskudd. Fakultetsbudsjettet har fått så store rammekutt som kombinert med nedgang i 


resultatmidler og økning i arealkostnader gjør det faglig uforsvarlig å spare inn ytterligere i 2015. 


I styresak om årsregnskapet for 2014 vil styret få framlagt status for tidligere års underskudd. 


Fakultetsledelsen arbeider videre med tiltak for å holde kostnadene under kontroll i 2015 og som 


varslet tidligere blir det stram økonomistyring de neste årene. Instituttrammene er prioritert og 


budsjettet for fakultetsadministrasjonen er strammet inn ved at det ikke er lagt inn midler til 


vikarbruk. 


For å øke handlingsrommet må instituttene arbeide for at driftsmidler og forskningstid for fast 


vitenskapelig tilsatte og II-er stillinger i større grad eksternfinansieres (frikjøpes) som ledd i 


prosjektsøknader til Forskningsrådet, EU og andre kilder.   


Fakultetsledelsen arbeider videre for å bedre rammevilkårene for fakultetet. I dialogen med 


universitetsledelsen gjelder dette særlig med tanke på økt tildeling av rekrutteringsstillinger og 


omlegging av innkreving av dekningsbidrag.  


I langtidsbudsjettet skal instituttene utarbeide langsiktige rekrutteringsplaner med tanke på behovet 


for fast vitenskapelig personale. I tillegg må det totale undervisningsregnskapet gjennomgås og 


ressursbruken synligjøres. 


På disse premisser legges den foreslåtte budsjettforfordelingen fram for fakultetsstyret for vurdering. 


 


 


11.12.14. Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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A) Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 17. desember 2014 


 
Sak 145/14  
Tilsetting uten utlysning – professor II (20 % bistilling) i 3 år og 5 måneder ved Institutt 
for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2014/5602 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 147/14  
Tilsetting – førsteamanuensis (20 % bistilling) i odontologi (oral kirurgi og oral 
medisin) i 4 år ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2014/7136 
 
Vedtak:   
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 148/14  
Tilsetting uten utlysning – forsker (100 %) i 3 år og 3,5 måneder ved Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert  
  
2014/10924 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 149/14  
Utlysning – forsker (100 %) i 4 måneder ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
  
2014/11417 
 
Vedtak 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
midlertidig stilling som forsker (uten doktorgrad) fra 01.01.2015 til 01.05.2015 med 
mulighet for forlengelse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillingen 
er knyttet til prosjektet "Kartlegging, risikovurdering og tiltakshåndtering av støy på 
Sjøforsvarets fartøyer» og er finansiert av Sjøforsvaret. 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev, utlysningstekst og dokumentasjon finansiering fra 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 


3. Det forutsettes at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter. 
4. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 


utlysning. 
 







2 


 


Sak 150/14  
Utlysning – førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin i 4 år ved 
Klinisk institutt 2, med arbeidsplass ved Haugesund Sjukehus 
 
2014/11268 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for den midlertidige bistillingen som 
førsteamanuensis/universitetslektor (20 %) i medisin ved Klinisk institutt 2 med 
arbeidsplass ved Haugesund Sjukehus. Bistillingen forutsetter hovedstilling ved 
Haugesund Sjukehus. En forutsetter at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning 
for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 
Sak 151/14  
Tilsetting uten utlysning – forsker (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2014/11457 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 152/14  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
2014/8126 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 153/14  
Forlengelse - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2009/12857 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 155/14  
Tilsetting – forsker (100 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2014/6597 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2014 - per 3. desember 2014
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


1 Ahmed Israa Abdul Rhman K1 Daniela Elena Costea Anne Chr. Johannessen, Dipak Sapkota
2 Aliko Ardita K2 Piotr Mydel Roland Jonsson
3 Ahmed Samih Mohamed IKO Shaza Idris Hallvard Vindenes, Inge Fristad
4 Aloysius Thomas A. K1 Oddrun A. Gudbrandsen Mirushe Miftari, Kjell Krüger, Bernt Walther


5 Andersen Tiina Maarit K2 Ola D. Røksund Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal,Ole-Bjørn Tysnes


6 Azeem Waqas K2 Karl Henning Kalland Xisong Ke


7 Austevoll Ivar Magne K1 Christian Hellum Kari Indrekvam, Rolf Gjestad


8 Aziz Sura Mohanned K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik


9 Badawy Mona K1 Ove Nord Furnes Birgitte Espehaug, Kari Indrekvam, Leif Havelin
10 Bader Lucius Immanuel K2 Christian A. Vedeler Clara G. Gjesdal, Sonia Gavasso
11 Banerjee Niladri K2 Stephanie Hellard Timothy Hughes
12 Bentsen Mariann Haavik K2 Trond Markestad Thomas Halvorsen, Knut Øymar
13 Berge Trine Lise L. IKO Lars Bjørkman Gunvor Lygre
14 Bischof Katharina K2 Line Bjørge Emmet Mc Cormack, Bjørn Tore Gjertsen
15 Boge Ranveig Marie K2 Stig Harthug Arvid Steinar Haugen
16 Breitve Monica Haraldsen K1 Arvid Rongve Kia Minna J. Hynninen, Kolbjørn Brønnick
17 Chwiszczuk Luiza Jadwiga K1 Arvid Rongve Michaela Gjerstad, Kia Minna J. Hynninen
18 Cortese Marianna K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise


19 Dingtorp Handela Katina K1 Lisbeth Dahl Marian K. Malde, Ingvild Eide Graff, Jannike Øyen, Øyvind Lie
20 el Jellas Khadija K1 Anders Molven Pål Njølstad, Stefan Johansson
21 Erdal Ane IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Dag Årsland
22 Eriksen Maria Steene IBM Clive Bramham Oleksii Nikolaienko
23 Fathian Farivar K1 Erik Johnsen Rune A. Kroken, Else Marie Løberg
24 Fevang Silje Katrine Elgen K2 Kristian Sommerfelt Trond Markestad, Mari Hysing
25 Fonnes Tina K2 Camilla Krakstad Helga Salvesen, Emmet Mc Cormack, BT Gjertsen
26 Forthun Ingeborg IGS Mette C. Tollånes Dag Moster
27 Ghorbani Sadaf IBM Jan Haavik Rune Kleppe
28 Gil Elisabeth G. IKO Marit Skeie Karen Rosendahl, Marit Midtbø, Anne N. Åstrøm
29 Gjerde Janne Lillelid IGS Astrid Blystad Guri Rørtveit
30 Gjesteland Ingrid IGS Magne Bråtveit Bjørg Eli Hollund, Per Snorre Daling
31 Gulla Christine IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Reidun Kjome







32 Gullaksen Stein-Erik K2 Bjørn Tore Gjertsen Jorunn Kirkeleit, Emmet Mc Cormack
33 Gärtner Kristin IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell
34 Ha Quang Trung K2 BT Gjertsen Vibeke Andresen
35 Hailu Alemayehu IGS Bjarne Robberstad Bernt Lindtjørn, Wakgari
36 Heggdal Peder Olaf L. K1 Hans Jørgen Aarstad Flemming Vassbotn, Karsten Specht, Jonas Brännström
37 Hercigonja Matko Zrinka IKO Ellen Berggreen Athanasia Bletsa, Mustafa Sharafeldin
38 Hesthammer Ronja Kristine K2 Asbjørn Svardal Einar Thorsen, Rune Djurhuus
39 Hinz Stefan IBM James Lorens Gro Gausdal
40 Hjelle Anja Myhre IGS Grethe Tell Pawel F. Mielnik
41 Hong Yu K1 Nils Erik Gilhus Geir Olve Skeie
42 Hugdahl Emilia Signe K1 Lars A. Akslen Rita Grude Ladstein
43 Islam Shahinul K2 Rebecca Cox Brokstad Bjarne Bogen
44 Jørstad Melissa Davidsen IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland
45 Kjelsvik Marianne IGS Eva Gjengedal Ragnhild Sekse, Elin M. Aasen
46 Klingen Tor Audun K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik
47 Knoop Thomas K1 Rune Oskar Bjørneklett Bjørn Egil Vikse


48 Knudsen-Baas Kristin Marie K1 Anette Storstein Nils Erik Gilhus, Jone Owe, Bernt Engelsen, Per Øyvind Enger
49 Kodal Arne IBM Ingvar Bjelland Einar Heiervang; Krister Fjermestad
50 Kolstad Eivind K1 Marte-Helene Bjørk Nils Erik Gilhus
51 Krüger Kristi K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik
52 Markussen Heidi Øksnes IGS Gerd Karin Natvig Sverre Lehmann, Roy M Nilsen, Elin Dysvik
53 Martens Camilla K1 Stein Helge G. Nordahl Frederik Goplen
54 Mathisen Sara Maria K1 Martin Kurz Jan Petter Larsen
55 Mauland Karen Klespsland K2 Helga Salvesen Henrica Maria Johanna Werner
56 Mjelva Øistein Rønneberg K2 Dennis Nilsen Ottar Kjell Nygård
57 Moen Vegard Pihl IGS Sturla Gjesdal Geir Egil Eide, Jorunn Drageset
58 Mukerji Sudeep K1 Nils Erik Gilhus Daniel Lee, Christian Brown
59 Naterstad Ingvill Fjell IGS Jan Magnus Bjordal Jon Joensen, Rodrigo Lopes-Martins
60 Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas
61 Nystad Tone Wikene K2 Bjørg Tilde Svanes Fevang Ove Nord Furnes, Leif I Havelin, Stein Atle Lie
62 Olsen Jan Roger K2 Karl Henning Kalland Xisong Ke
63 Parkar Anagha Prabhakar K1 Eirik Solheim Miraude Adriaensen
64 Pilskog Martin K1 Oddbjørn Straume Christian Beisland, Lars A. Akslen
65 Poduval Deepak B K2 Stian Knappskog Per Eystein Lønning
66 Rajkumar Hemamaalini K2 Torvid Kiserud Rolv Terje Lie, Synnøve Lian Johnsen
67 Ramnefjell Maria Paula K1 Lars A. Akslen Lars Helgeland
68 Rebnord Eirik Wilberg K2 Eva Ringdal Pedersen Elin Strand, Ottar Nygård
69 Reisæter Lars Anders R. K1 Jarle Rørvik Ole Johan Halvorsen, Chr. Beisland, Martin Biermann







70 Riise Hilde Kristin R. IGS Anne Kjersti Daltveit Grethe S. Tell, Gerhard Sulo
71 Røraas Thomas H. IGS Sverre Sandberg Per Hyltoft Petersen, Bård Støve
72 Samdal Gro Beate IGS Eivind Meland Thomas Mildestvedt
73 Sandnes Astrid K2 Ola Drange Røksund Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal
74 Shafiee Sahba K2 Emmet Mc Cormack Astrid Olsnes Kittang
75 Shrestha Jasmin IGS Tor Arne Strand Kirsti Vainio, Susanne Dudman, Åshild Andreassen
76 Shrestha Sanjaya IGS Tor Arne Strand Susanne Dudman, Kirsti Vainio, Åshild Andreassen
77 Skrunes Rannveig K1 Hans-Peter Marti Camilla Tøndel, Einar Svarstad, Bjørn Egil Vikse
78 Smith-Strøm Hilde IGS Berit Rokne Marjolein Iversen, Svein Skeie, Truls Østby, Marit Kirkevold
79 Solheim Marie Holm K2 Pål Njølstad Lise Bj. Gundersen, Ingvild Aukrust


80 Sortland Oddrun Elin IGS Karin Anna Petersen
Frode Jacobsen, Oddvar Førland, Marianne Høyen, Karen 
Christensen


81 Steihaug Ole Martin K2 Anette Hylen Ranhoff Clara Beate Gram Gjesdal
82 Storesund Anette K1 Eirik Søfteland Hans Flaatten, Monica N. Wammen, Arvid Steinar Haugen
83 Storlid Eline Lundekvam K1 Jan Gunnar Hatlebakk Trygve Hausken, Gülen A. Lied
84 Tandberg Bente Silnes K2 Trond Markestad Atle Moen, Renee Flacking
85 Thoresen Camilla Kjellstad IGS Steinar Hunskår Bettina Husebø, Elisabeth Flo
86 Thortveit Erik Thomas K1 Unn Ljøstad Åse Mygland
87 Tiam Appolinaire IGS Thorkild Tylleskär Laura Guay
88 Tjensvoll Anne Bolette K2 Roald Omdal Stein Tore Nilsen
89 Tolla Mieraf Taddesse IGS Kjell Arne Johansson Ole Frithjof Norheim
90 Triebner Kai K2 Francisco G. Real Simon Steinar Hustad
91 Tusubira Deusdedit IBM Karl Johan Tronstad Gro Vatne Røsland
92 Tuntland Hanne Kristin IGS Mona K. Aaslund Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Liv Inger Strand
93 Ueland Grethe Åstrøm K2 Eystein Husebye Gunnar Mellgren, Paal Methlie, Kristian Løvås
94 Valaker Irene K2 Tone Merete Norekvål Maj-Britt Råholm, Bengt Fridlund, Jan Erik Nordrehaug
95 von Volkmann Hilde Løland K1 Odd Helge Gilja Torunn Fiskerstrand, Kim Nylund
96 Yndestad Synnøve K2 Hans Petter Eikesdal Per Eystein Lønning
97 Aass Terje K2 Ketil Grong Knut Matre, Rune Haaverstad
98 Aasmul Irene IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo
99 Sandnes Astrid K2 Ola Drange Røksund Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal 


100 Ueland Grethe Åstrøm K2 Eystein Husebye Gunnar Mellgren, Paal Methlie


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 5
K1 32







K2 34
IGS 25
IKO 4
Sum 100







Avholdte disputaser 2014- per 3. desember 2014
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disp. Kreert


1 PHDMD Apalset  Ellen Margrete IGS Grethe Tell  Clara Gjesdal, Haakon Meyer, Geir Egil Eide 23.09.14 x
2 PHDMD Aqrawi Lara A. K2 Karl A. Brokstad Kathrine Skarstein 30.04.14 x
3 PHDMD Babirye Juliet Ndimwibo IGS Thorkild Tylleskär Ingunn Engebretsen, Fred Nuwaha 17.01.14 x
4 PHDMD Berentsen Birgitte IBM Clive Bramham Karin Wibrand 28.11.14
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 Ellensen Vegard Skalstad K2 Torbjørn Jonung James Lorens 27.10.14 x
12 PHDMD Eskilsson Eskil Hakon IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 24.10.14 x
13 PHDMD Fromm Annette K1 Ulrike Waje-Andreassen Lars Thomassen 31.01.14 x
14 PHDMD Ghaderi Sara IGS Tone Bjørge Dag Moster 23.01.14 x
15 PHDMD Gilje Bjørnar K2 Rune Smaaland Oddmund Nordgård 20.06.14 x
16 PHDMD Gjelsvik Bente E. B. IGS Liv Inger Strand Halvor Næss, Tori Smedal 19.09.14 x
17 PHDMD Graverholt Birgitte IGS Trond Riise Gro Jamtvedt, Monica N. Wammen 28.02.14 x
18 PHDMD Haugen Arvid Steinar K2 Stig Harthug Monica N. Wammen, Eirik Søfteland 26.08.14 x
19 PHDMD Heldal Anne Taraldsen K1 Nils Erik Gilhus Fredrik Romi 28.05.14 x
20 PHDMD Helgeland Erik IBM Anne K. Jonassen Frode Berven, Jan Erik Nordrehaug 21.02.14 x
21 PHDMD Helland Øystein K2 Line Bjørge Bjørn Tore Gjertsen, Emmet McCormack 23.05.14 x
22 PHDMD Heradstveit Bård Einar K1 Jon-Kenneth Heltne Anne Berit Guttormsen 07.03.14 x
23 PHDMD Kadar Thomas K1 Geir Hallan Ove Furnes, Kari Indrekvam 06.03.14 x
24 PHDMD Kessler Ute K1 Arne Vaaler Helle Schøyen, Ketil J. Ødegaard 28.11.14
25 PHDMD Langørgen Jørund K2 Ottar Nygård Jan Erik Nordrehaug, Stein Emil Vollset 24.09.14 x
26 PHDMD Lebedev Alexander K1 Dag Aarsland Nils Erik Gilhus, Eric Westman, Mona K. Beyer 02.09.14 x
27 PHDMD Lunde Åshild IGS Roger Strand Karin Nordin 07.02.14 x
28 PHDMD Løland Kjetil Halvorsen K2 Ottar Nygård Øyvind Bleie, Per Magne Ueland 09.04.14 x
29 PHDMD Mangrud Ok Målfrid K1 Emiel A.M. Jansen Jan Baak 05.06.14 x
30 PHDMD Manhenke Cord Arend K2 Kenneth Dickstein 22.05.14 x
31 PHDMD Mavroconstanti Thegna IBM Jan Haavik Ingeborg Winge 11.04.14 x







32 PHDMD Methlie Pål K2 Kenneth Dickstein 20.06.14 x
33 PHDMD Mikalsen Ingvild Bruun K2 Knut Øymar Thomas Halvorsen 13.06.14 x
34 PHDMD Müller Bernd K1 Ole Bjørn Tysnes Jan Petter Larsen 06.06.14 x
35 PHDMD Myrum Craig Lee IBM Clive Bramham Jonathan Soule 28.03.14 x
36 PHDMD Nome Siri K1 Fred Holsten 20.10.14 x
37 PHDMD Osman Amani Hamza Ali K1 Anne Chr. Johannessen Daniela Elena Costea 20.02.14 x
38 PHDMD Osman Tarig Al-Hadi K1 Daniela Elene Costea Anne Chr. Johannessen 04.06.14 x
39 PHDMD Tripuwabhrut Polbhat IKO Pongsri Brudvik Kamal Mustafa 07.11.14 x
40 PHDMD Rogge Barbara K2 Eva Gerdts Mai Tone Lønnebakken, Dana Cramariuc 29.09.14 x
41 PHDMD Rostrup Espen K2 Jan Erik Nordrehaug Rolf K. Berge, Ottar Nygård, Gunnar Mellgren 29.08.14 x
42 PHDMD Røsland Gro Vatne IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic, Per E Lønning 24.01.14 x
43 PHDMD Sagstad Solfrid Johanne IBM Helge Wiig  Olav Tenstad 26.09.14 x
44 PHDMD Schrama Johannes Cornelis K2 Bjørg-Tilde Fevang G. Hallan, Lars B. Engesæter 05.09.14 x
45 PHDMD Sehovic Duric Nezla K1 Irene Elgen  Kjell Morten Stormark 04.09.14 x
46 PHDMD Shrestha Anjana IBM Paivi Kettunen Keijo Luukko 10.10.14 x
47 PHDMD Skeie Bente Sandvei K1 Per Øyvind Enger Paal-Henning Pedersen 20.06.14 x
48 PHDMD Slettom Grete K2 Jan Erik Nordrehaug Anne K. Jonassen 27.10.14 x
49 PHDMD Sprater Florian K2 Sile Appel Arnt Ove Hovden, Marc Niere 24.04.14 x
50 PHDMD Storli Kristian Eeg K1 Karl Søndenaa Geir Egil Eide 09.05.14 x
51 PHDMD Strøm Gro Elizabeth Ann K2 Bjørn Blomberg Nina Langeland 21.05.14 x
52 PHDMD Sulo Gerhard IGS Grethe Tell Ottar Nygård, Stein Emil Vollset 02.07.14 x
53 PHDMD Sundal Hildegunn IGS Jeanne Boge Karin Anna Petersen 30.05.14 x
54 PHDMD Sviland Randi IGS Målfrid Råheim Kari Martinsen 11.06.14 x
55 PHDMD Søfteland Eirik K1 Georg Dimcevski Bjørn Nedrebø, Odd H. Gilja, Jens Froekjaer, Tr  11.09.14 x
56 PHDMD Sønnesyn Hogne K2 Dag Aarsland Dennis W. Nilsen 19.09.14 x
57 PHDMD Thorsen Kenneth K1 Ketil Søreide Jon Arne Søreide 30.10.14
58 PHDMD Tiron Crina Elena IBM James Lorens 20.06.14 x
59 PHDMD Trønnes Håvard IGS Dag Moster Trond Markestad, Rolv Terje Lie 03.10.14 x
60 PHDMD Ulvik Øyvind K1 Peder Gjengstø August M. Bakke 14.03.14 x
61 PHDMD Visnes Håvard K1 Roald Bahr  Agnar Tegnander, Kari Indrekvam 12.09.14 x
62 PHDMD Waage Jo Erling Riise K1 Frank Pfeffer Gunnar Baatrup, Svein Ødegaard 02.10.14 x
63 PHDMD Werner Henrica Maria J. K2 Helga Salvesen Jone Trovik 20.05.14 x
64 PHDMD Witsø  Solveig Lund IBM Marit Bakke 19.09.14 x







65 PHDMD Young Sven K1 Lei Ivar Havelin Geir Hallan, Lars Engesæter, Stein A. Lie 31.01.14 x
66 PHDMD Øksnes Marianne K2 Kristian Løvås Eystein Husebye 06.06.14 x


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 10
K1 22
K2 21
IGS 12
IKO 1
Sum 66







C) Høringer  


• Høring tannhelsetjenestens klinikkstrukturplan 2015-2030, vedl. (ePhorte 
14/11311) 


o Lenke til høringsbrev og aktuell informasjon om 
høringen: http://www.hordaland.no/klinikkstruktur 


o Høringssvar fra Det medisinsk-odontologiske fakultet av 12.11.2014.  
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Postadresse
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Saksbehandler
Inger Hjeldnes Senneseth
55586671
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Høring - Tannhelsetjenestens klinikkstrukturplan 2015-2030


Det vises til tilsendt høring datert 15.10.2014.


Strukturplanen skisserer de utfordringer tannhelsetjenesten i Hordaland står overfor de 
nærmeste årene på en god måte. Planen tar utgangspunkt i dagens situasjon, peker på de 
viktigste utfordringene framover og skisserer forslag til løsninger. Planen foreslår en 
klinikkstruktur som bør ha muligheter til å nå det overordnede målet i planen – å tilby 
innbyggerne i Hordaland stabile tannhelsetjenester inkludert spesialisttannhelsetjenester av 
høy faglig kvalitet. Planen framhever betydningen av store sammenslåtte klinikker i arbeidet 
med å nå dette målet. Her er det gjort et politisk valg der en argumenterer for en større og 
samlet klinikkstruktur. Det medisinsk-odontologiske har ingen innvendinger til dette.


I planen framkommer det at «For tannhelsetjenestens kompetansesenter (TkVest – H) får 
planen ingen konsekvenser». Fakultetet mener at strukturplanen bør få indirekte 
konsekvenser for kompetansesenteret, ettersom senterets tilbud av spesialisttannhelse-
tjenester innebærer en avlastning for de fylkeskommunale tannklinikkene og samtidig en 
utbedring av etterutdanningstilbudet. Dette aspektet kommer ikke fram i plandokumentet. 
Etablering av kompetansesentrene bør være et viktig virkemiddel for forbedring av det totale 
tannhelsetilbudet til befolkningen. I plandokumentet står det at TkVest-H har ansvar for 
klinisk forskning. Dette bør modifiseres til at TkVest-H skal drive klinisk forskning i nært 
samarbeid med universitetene.


Plandokumentet argumenterer for og imot opprettholdelse av sykehjemsklinikkene som pr 
dags dato totalt utgjør 5 klinikker. Det er lagt vekt på argumenter mot å beholde de 
eksisterende klinikkene. De positive aspektene ved at pasienter skal transporteres til større 
og optimalt utstyrte klinikker «spesialistklinikker» kommer dårlig fram i plandokumentet.


Fakultetet er stort sett fornøyd med samarbeidet med tannhelsetjenesten slik det fungerer i 
dag. Institutt for klinisk odontologi (IKO) arbeider kontinuerlig med å legge til rette for 
samarbeid med TkVest-H. Det er viktig for IKO å få på plass standardiserte avtaler for dette 
samarbeidet. Det er positivt at planen skisserer et større tilbud for odontologi- og tannpleier-
studenter i praksisperiodene. Også planer for et nært samarbeid mellom tannhelsetjenesten 
og utdanning av tannhelsesekretærer på Åsane videregående skole er positive tiltak. At 


Deres ref Vår ref Dato


2014/11311 AÅ/INSE 12.11.2014


Tannhelsetenesta


Hordaland fylkeskommune
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tannleger med utdanning innenfor EØS området som arbeider på lisens må få en strukturert 
oppfølging i regi av tannhelsetjenesten, har det vært snakket om lenge. Her bør planen 
skissere tydeligere hvordan dette skal organiseres.


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 


  Styresak: 100/14 


Sak nr.:  2014/11787  Møte: 17.12.2014 


 
 


 
UTLYSNING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I GLOBAL 
ERNÆRING VED SENTER FOR INTERNASJONAL HELSE, INSTITUTT FOR 
GLOBAL ERNÆRING OG SAMFUNNSMEDISIN 
 


 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber i brev av 02.12.2014 om å få lyse ut 
en fast stilling som professor/førsteamanuensis (100 %) i global ernæring ved Senter 
for internasjonal helse. Hvis den mest kompetente søkeren ønsker 50 % stilling, vil 
det vurderes om stillingen kan deles i to 50 % stillinger. 
 
Stillingen er ledig etter professor Jan Van den Broeck som gikk bort tidligere i år. 
Instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen. 
  
I arbeidet med utlysningstekst og stillingsomtale har det vært dialog mellom Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin og fagmiljøet ernæring ved Klinisk institutt 1. 
 


Forslag til vedtak: 


 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
100 % fast stilling som professor/førsteamanuensis i global ernæring ved 
Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 
Hvis den mest kompetente søkeren ønsker 50 % stilling, vil det vurderes om 
stillingen kan deles i to 50 % stillinger. 
 


2. Stillingen finansieres over grunnbudsjettet.   
 


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


 
 
 
Gerd Johannessen 
Seksjonssjef 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 
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02.12.2014 /IRWA  
 
Vedlegg:   
Brev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 02.12.2014 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk 







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


 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


Ber om utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis i 
global ernæring ved Senter for internasjonal helse 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber om å få lyse ut stilling som 
professor/førsteamanuensis (100 %) i global ernæring ved Senter for internasjonal helse. 
Hvis den mest kompetente søkeren ønsker 50 % stilling, vil det vurderes om stillingen kan 
deles i to 50 % stillinger. 
 
Stillingen er ledig etter professor Jan Van den Broeck og instituttet har budsjettmessig 
dekning for stillingen. 
 
Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk. 
 
Instituttet ber om at stillingen lyses ut så snart som mulig. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Rolv Terje Lie 
instituttleder May Ruth Tolleshaug 
 administrasjonssjef 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk  
og engelsk 


 


Referanse Dato 


2014/11787-IRWA 02.12.2014 
  


 


 


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Telefon  
Telefaks  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


Saksbehandler 
Iris Karina Walle 
+47 55 58 64 69 
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Professor/førsteamanuensis (100 %) i global ernæring ved Senter for 
internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


Ved Universitetet i Bergen, Senter for internasjonal helse (SIH) ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin, er det ledig ei fast 100 % stilling som professor i global ernæring. 
Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 
førsteamanuensis. Dersom den mest kompetente søkjaren ynskjer å ha ei 50% stilling, vil det 
kunne vurderast om stillinga kan delas i to 50% stillingar. 
 
Ei stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida. 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til senterleiar og  professor 
Bente E. Moen, Senter for internasjonal helse, tlf.: + 47 55 58 85 51 / 90025541 eller e-post: 
Bente.Moen@cih.uib.no eller professor Thorkild Tylleskär, tlf.: +47 55 58 85 62/48074410 
eller e-post: Thorkild.tylleskar@cih.uib.no . 
 
Kvalifikasjonar 
• Søkjarar må ha bakgrunn i ernæringsfysiologi eller medisin med særleg kompetanse i 


ernæring, og doktorgrad innan relevante fagområde (ernæring, medisin eller andre 
helsefag).  


• Søkjarar må dokumentere ein god forskingskompetanse og vere aktive i forsking innan 
global ernæring og internasjonal helse.  


• Det er vidare ein føremon om søkjar har røynsle med studiar av ernæring knytt til 
utvikling og helse, da SIH har omfattande forskningsaktivitet innan ernæring av gravide 
og barn i land med lågt eller middels inntektsnivå (LMIC), at søkjar har kompetanse i 
epidemiologi og erfaring med kompetansebygging i LMIC.  
 


Ved tilbod om stillinga vert det forventa at kandidaten går inn i denne type forsking som 
deltakar i ei av dei etablerte forskingsklyngjene ved Senter for internasjonal helse ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet og i tillegg at kandidaten vil styrka samarbeidet mellom 
Senter for internasjonal helse og dei kliniske institutta. 
 
Undervisningsoppgåvene vil vere innanfor ernæring og innanfor internasjonal helse ved dei 
etablerte programma ved fakultetet (bachelor og master). 
  
Det vil verte lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet og undervisning av studentar på høgt nivå. Det vil vidare verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid. 
 
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 
 
Undervisningsspråket vil vere både norsk og engelsk. 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 



http://www.uib.no/cih

mailto:Bente.Moen@cih.uib.no

mailto:Thorkild.tylleskar@cih.uib.no





Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013) i lønsregulativet til staten. 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i 
lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i 
stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte 
søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  
 
Her kan du lese meir om kva UiB 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 
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 og maks 10 for førsteamanuensis) Kopier av desse i passande format (pdf) skal 
følgje med søknaden som vedlegg. 
 
 
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. 



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





 
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/førsteamanuensis (100 %) i global ernæring ved Senter for 
internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


Ved Universitetet i Bergen, Senter for internasjonal helse ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, er det ledig ei fast 100 % stilling som professor i global ernæring. Dersom 
det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 
førsteamanuensis. Dersom den mest kompetente søkjaren ynskjer å ha ei 50% stilling, vil det 
kunne vurderast om stillinga kan delas i to 50% stillingar. 
 
Senter for internasjonal helse (SIH) er etablert som eit tverrfagleg og interfakultært senter ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF), og knytta til Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Sentralt ved SIH er Forskerskolen i internasjonal helse, med ca. 50 
doktorgradskandidatar og 40 mastergradskandidatar i eit tverrfagleg Master’s of Philosophy 
program og ein forskerskule for PhD studentane. Dette er engelskspråkleg undervisning og for 
ein stor del knytt til kompetansebygging ved samarbeidsuniversitet i Afrika og Asia. I tillegg 
undervisar dei tilsette ved SIH medisinarstudentar i global helse. 
 
UiB har vidare etablert undervisningsprogram i human og klinisk ernæring på bachelor og 
mastergradsnivå. Desse programma er lagt til Klinisk institutt 1 ved MOF. Globale 
helseperspektiv i denne ernæringsundervisninga er knytt til SIH. Den som vert tilsett vil ha 
undervisningsoppgåver inkludert emneansvar både i ernæringsprogramma på MOF og i 
internasjonal helse på SIH. Det er viktig for SIH å ha eit godt samarbeid med dei andre 
institutta på MOF. 
 
Den som vert tilsett skal også rettleie studentar; med særoppgåver, arbeid på forskarlinja, 
bacheloroppgåver og masteroppgåver. 


Kvalifikasjonskrav 
Søkjarar må ha bakgrunn i ernæringsfysiologi eller medisin med serleg kompetanse i 
ernæring, og doktorgrad innan relevante fagområde (ernæringsfysiologi eller medisin). 
 
Den som vert tilsett i stillinga, vil ha oppgåver knytt til både forsking og undervisning med 
relevans for ernæring og global helse. Det vert sett krav til aktiv forsking i desse tema på eit 
internasjonalt nivå og med publisering av vitskaplege originalartiklar i fagfellevurderte 
tidsskrift. Det er ein føresetnad at den som vert tilsett tek aktivt del i rekruttering og rettleiing 
av doktorgradskandidatar. Det er ein styrke dersom planlagde forskingsprosjekt og 
forskingstema gjev meirverdi til pågåande forsking ved institutt og fakultet. Søkjaren må 
dokumentere ein god forskingskompetanse og vere aktiv i forsking innan global ernæring og 
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internasjonal helse. Det er ein føremon om søkjar har delteke i studiar knytt til mor- og 
barnehelse i land med lav eller middels inntektsnivå (LMIC). Det vil bli lagt vekt på 
kompetanse i epidemiologi og erfaring med kompetansebygging i LMIC. Det er ein føremon 
om søkjar har kompetanse i ulike strategiar til vurdering og forbetring av ernæringsstatus, 
spesielt av kvinner og barn. Ved tilbod om stilling vert det forventa at kandidaten går inn i 
denne type forsking som deltakar i ei av dei etablerte og prioriterte forskingsklyngjene og 
prosjekta ved Senter for Internasjonal Helse. Vidare vert  det forventa at kandidaten bidrar til 
å styrkje samarbeidet mellom SIH og ernæringsforskninga elles på UiB. 
 
SIH har sin vesentlege finansiering i forsking frå eksterne tildelingar, og det vil verte lagt vekt 
på erfaring med søknader om og forvalting av eksternt finansierte prosjekt. Erfaring med 
samarbeid med institusjonar i LMIC og rettleiing av studentar frå desse landa vil og leggjast 
vekt på.  
 
Den som vert tilsett vil ha undervisning og rettleiing av kandidatar frå fleire land og i ein 
fleirkulturell samanheng på alle nivå, inkludert doktorgradsnivå.  
 
Undervisningsspråket vil vere både norsk og engelsk. Det blir kravd at den som blir tilsett kan 
undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.  
 
Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk.  
 
Ansvarsområde og arbeidsplikter 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn:  


 
• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  
• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå  
• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat  
• 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. 







Professor/ Associate Professor in Global Nutrition at the Centre for 
International Health 
 
At the University of Bergen, a full-time permanent position as professor in global nutrition is vacant 
at the Centre for International Health, an interdisciplinary department at The Faculty of Medicine 
and Dentistry. If no qualified applicant applies for the position as professor, it will be open for an 
appointment to the permanent position of associate professor. If the most competent applicant 
prefers a 50% position; the faculty might consider to employ two persons in 50% positions. 
 
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. 
 
More information can be obtained from the Director at Centre for International Health,  professor 
Bente E. Moen, phone: + 47 55 58 85 51 / 90025541, e-mail: Bente.Moen@cih.uib.no or professor 
Thorkild Tylleskär, phone: +47 55 58 85 62/48074410, e-mail: Thorkild.tylleskar@cih.uib.no . 
 
Qualifictions 
The applicant must have background in nutrition or be a physician/other type of health personnel  
with competence in nutrition. The applicant must have a PhD in a relevant scientific area (nutrition, 
medicine or other health sciences) and should have a record of research and be active in Global 
Nutrition and International Health. Competence within the area of improvement in maternal or child 
nutrition in low and middle income countries (LMIC) is of importance. The selected candidate is 
expected to join the established and prioritized research groups at the Faculty of Medicine and 
Dentistry. Competence in epidemiology and experience in institutional collaboration with and 
capacity building in LMIC will be considered as a major asset. The teaching responsibility is within 
nutrition and international health programmes at the faculty; at bachelor- and master- level in 
nutrition and international health. 
Applicants should have substantial research leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities and in strategic research planning. Candidates should be able to 
demonstrate strong interpersonal skills and the ability to work and communicate well with others in 
a team environment, and give high quality teaching in the field of nutrition. 
 
The successful applicant to the position will be required to take part in teaching and examination 
programmes in force at any time. 
 
Basic teaching experience is required for the position. The successful candidate will be offered 
appropriate training if this requirement has not been met before the appointment 
 
The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to teach 
in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her appointment. 
Norwegian courses will be offered. 
 
 
Salary  
Professor salary will be paid in accordance with level 72-75 (code 1013) on the government salary 
scale; at present NOK 639 500 - 675 500 gross p.a. for a full time position. For an associate 
professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1009/pay framework 24.3-24.6) on the 
government salary scale; 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. 



mailto:Bente.Moen@cih.uib.no

mailto:Thorkild.tylleskar@cih.uib.no





 
For more information regarding a career at UiB please visit; 
http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib 
 
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 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 15 for a professor, max 10 for an associate professor) 
 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee should place 
special emphasis, is attached in its entirety. 
 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 


Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make sure 
all relevant documentation is present. 
If you send your application via e-mail to an individual, it will not be considered. 
 
 



http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib





Closing date for applications: 
 
 
 
 
Description of the position: 
Professor/ Associate Professor in Global Nutrition at the Centre for 
International Health 
 
A full-time permanent position as Professor in Global Nutrition is vacant at the Centre for 
International Health (CIH), University of Bergen at the West Coast of Norway. If no qualified 
applicant applies for the position as professor, it will be open for an appointment to the permanent 
position of associate professor.  If the most competent applicant prefers a 50% position; the faculty 
might consider employing two persons in 50% positions. 
 
University of Bergen is a research university with 16000 students at 6 faculties. Centre for 
International Health is an interdisciplinary department at The Faculty of Medicine and Dentistry, 
located at the Department of Global Health and Primary Care, with a particular responsibility in 
International health as a strategic field of University of Bergen. Centre for International Health is an 
interdisciplinary and interfaculty department at Faculty of medicine and dentistry. It is a centre 
responsible for research and education in global health with a particular focus on health in low and 
middle income countries (LMIC). CIH has a close collaboration with the other departments at the 
faculty, and runs a research school in international health with 66 PhD candidates and 40 master’s 
of philosophy students. These programmes at CIH are all in English and closely linked to 
partnership programmes in research and staff development programmes with institutions in LMIC. 
 
Training program in nutrition is established as a strategic teaching programme at bachelor and 
master level in human nutrition and clinical nutrition. The Department of Clinical Research is 
responsible for these programmes. The successful applicant will work with global nutrition, 
integrated with this teaching programme as well as the master programme in International Health at 
Centre for International Health. 
 
Qualifications 
The applicant must document good formal and practical skills in teaching and relevant pedagogic 
competence, background in nutrition or be a physician/other type of health personnel with 
competence in nutrition, and  PhD in a relevant scientific area (nutrition, medicine or other health 
sciences) and should have a record of research and be active in Global Nutrition and International 
Health. Applicants should have substantial research leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities, grant applications and in strategic research planning. Candidates 
should be able to demonstrate strong interpersonal skills and the ability to work and communicate 
well with others in a team environment, and give high quality teaching in the field of nutrition. 
 
The applicant should have a record of research and be active in Global Nutrition and International 
Health, including studies related to improvement in maternal or child nutrition in low and middle 
income countries (LMIC). Experience in research and teaching cooperation with institutions in 
LMIC is an advantage. The selected candidate is expected to join the established and prioritized 
research groups at Faculty of Medicine and Dentistry. Competence in epidemiology and experience 
in institutional collaboration with and capacity building in LMIC will be considered major assets. 
The teaching responsibility is within nutrition and international health programmes, at bachelor-, 
and master- level in nutrition and international health. 
 







The research and teaching environment will be partly with international students and partly in 
Norwegian classes. The successful candidate will also be involved in supervision on thesis work by 
students in global nutrition, medicine, research training classes of students at bachelor, master and 
doctoral level.  
 
Applicants must document teaching- and administrative experience, in addition to experience with 
the dissemination of popular science. 


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.  
 


Responsibilities and duties 


The successful applicant to the position will be required to take part in teaching and examination 
programmes in global nutrition in force at any time, and is expected to contribute to a good 
cooperation between Centre of International Health and scientists in nutrition located in other 
departments at Faculty of Medicine and Dentistry.  
 
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 
 


All applicants will be evaluated by an expert committee, and the employment board will make the 
decision based on this report from the committee, an eventual interview, trial lecture, and other 
relevant information as well as the strategy and priority of the institution. 
 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 Brev fra IGS av 02.12.2014

		Vedlegg 2 Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk
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Arkivkode:    
Sak nr. 14/244  Møte: 17.12.2014 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Utvidet studieledelse, møte 20.11.2014, vedl.  
b) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 17.11.2014, vedl.  
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2014, vedl.  
d) Rekrutteringsstipend, brev fra Bergens forskningsstiftelse av 04.12.2014, vedl.  
e) Dekanen orienterer  
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Referat, Møte i utvidet studieledelse 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB 


20.11.2014 


Styrerommet, Armauer Hansens hus, 13.15 – 15.30 


 


Tilstede: 


Inge Fristad (møteleder), Arne Tjølsen, Bente E. Moen, Alice Kvåle, Vilde Skodvin, Marit Bakke, Aslak 
Aslaksen, Gottfried Greve, Morten Eirik Berge, Ann-Katrin Gerd Johansson, Lone Holst. 


Referent: Eirik Dalheim 


Forfall: Espen Hartveit, Eva Gerdts, Tor Arne Hegvik, Wubalem Kassahun, Astrid Blystad, Jutta Dierkes 


 


Referat vil for fremtiden legges ved i sakspapirene, og sakspapirer vil komme som en, samlet fil. 


Sak 17/14 – Nytt fra programutvalgene 
 


- Internasjonal helse:  
o Skal arrangere evalueringsdag og gjennomgå kurs på masternivå. 
o Møte om mulig sammenslåing mellom masterprogrammene i internasjonal helse og 


oral sciences. 
- Helsefag 


o De fire masterprogrammene slås sammen til ett masterprogram med fire tilsvarende 
studieretninger. 


o Ny programsensor (Gunvor Gard) fra nyttår. 
o Una Sølvik overtar som PU-leder for Alice Kvåle fra nyttår 


- Medisinsk biologi 
o Masterprogrammet skifter navn til «Masterprogram i biomedisin», og de tre 


eksisterende studieretningene avvikles. 
o Ny programsensor (Jan Olof Höög) fra nyttår. 
o Fortsetter nordisk samarbeid mot Finland. 


- Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi 
o Gode søkertall 
o Lokaler er en utfordring 


- Legers videre- og etterutdanning 
o Gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelser 
o Utfordringer med lokaler 


- Odontologiske fag 
o Planlegger revisjon av studieplanen. Det er ønskelig med frikjøp på grunn av 


arbeidsbelastning knyttet til oppgaven. 
- Farmasi 


o Holder på med programevaluering 
o Ny studieplan 3+2. Sendt henvendelse til KD om finansiering. 
o Digital eksamen utprøves denne høsten på flere farmasiemner. 


 







 
 
Sak 18/14 Håndtering ved mistanke om fusk i innleverte arbeider ved MOF 
Ved Universitetet i Bergen benyttes tekstgjenkjenningsprogrammet Ephorus til å avdekke 
tekstsammenfall mellom innleverte arbeider og eksisterende tekster. UiB har klare retningslinjer for 
hvordan slike saker skal håndteres, men disse trer først inn etter at mistanke om fusk er etablert. Når 
Ephorus flagger en oppgave som mistenkelig er det naturlig at administrasjonen tar en første kikk, 
men om det fortsatt er mistanke om fusk, må det en faglig vurdering til for avgjøre om man skal ta 
saken videre som fusk eller ikke. Her finner man forskjeller mellom instituttene i forhold til hvem som 
foretar denne vurderingen. Noen steder er det emneansvarlig, noen steder veileder og noen steder 
PU-leder.  
 
Ephoruskontroll gjøres i dag ikke av prosjektoppgaver i odontologi1. Dette er noe programutvalget i 
odontologiske fag bes vurdere om skal gjøres i fremtiden. 
 
I forskerutdanningen gjøres Ephoruskontroll i forkant av innlevering slik at kandidaten kan rette opp 
avhandlingen, og man unngår fuskesak. 
 
Utvidet studieledelse har følgende kommentarer til saken: 


- For innleverte arbeider på grunn- og mastergradsutdanninger skal Ephoruskontroll 
gjennomføres etter innlevering. 


- Ved vurdering av om et arbeid med tekstsammenfall skal forfølges som en fuskesak bør det 
ikke være veileder som foretar denne. 


- Sensor skal ikke vite noe om en eventuell plagiatmistanke eller –sak.  
- Programutvalg odontologiske fag bes vurdere Ephoruskontroll for prosjektoppgaven i 


odontologi. 
 
Nettverksgruppe master tar synspunktene med inn i videre arbeid for å lage retningslinjer for bruk av 
Ephorus. 
 
Sak 19/14 – Nedleggelse av emnet HUIMM 308 – Advanced Course in Flow Cytometry 
 
Emnet vedtas nedlagt i tråd med instituttets ønsker. 
 
Sak 20/14 – Nasjonale læringsmål, og evne- og ferdighetskrav i medisin 
I motsetning til høyskoleutdanningene har ikke universitetsfagene felles læringsutbyttebeskrivelser. 
Det pågår et arbeid på dette. 
 
Man kom i møtet også inn på en diskusjon om studenter med funksjonshemming, og situasjoner der 
disse eventuelt kan få problemer med å fullføre utdannelsen på en tilfredsstillende måte. Presset på 
tilrettelegging kommer muligens til å øke. 
 
Orienteringer 
 
Sak 21/14 – Endring av masterprogram i medisinsk biologi 
De tre studieretningene medisinsk cellebiologi, human fysiologi og biomedisinsk bildebehandling 
avvikles, slik at masterprogrammet ikke lenger har særskilte studieretninger. Studentene kan isteden 
spesialisere seg ved valg av oppgaveemner. 


                                                           
1 I møtet ble det også fremlagt påstand om at særoppgaven under medisinstudiet ikke kontrolleres gjennom 
Ephorus. Dette viser seg, etter undersøkelser i studieseksjonen ved fakultetet, ikke å stemme. Alle 
særoppgaver kontrolleres. 







 
Masterprogrammet skifter også navn til «Masterprogram i biomedisin». 
 
Sak 22/14 - Insentivordning for kvalitet i undervisningen  
Arbeidsgruppen har ferdigstilt sitt arbeid, og har levert rapport som styrebehandles 26. november. 
Kort fortalt går arbeidsgruppen inn for at det ikke oppretter en RBO for undervisning i tradisjonell 
forstand. Det foreslås istedenfor at det avsettes kvalitetsmidler (500.000) på fakultetsnivå som 
instituttene søker etter, og som tildeles av utvidet studieledelse etter gitte kriterier. I tillegg får hvert 
institutt etter forslaget 100.000 kroner i øremerkede midler til premiering av gode undervisere. 
 
Arbeidsgruppens innstilling skal nå behandles i fakultetsstyret. Her vil avklaringer i forhold til 
beløpsstørrelse og implementering bli gjort.  
 
Sak 23/14 OSCE-eksamener  
Det er satt ned en gruppe fra Programutvalg medisin som skal jobbe med å bygge kompetanse og 
erfaring på dette hos oss. Det er aktuelt for flere studieprogram. 
 
Sak 24/14 UiB-undersøkelse blant nye studenter 
Presentasjon er sendt alle medlemmene 
 
Sak 25/14 UiBs utdanningsseminar 10. desember 
Temaet er utdanningsledelse. PU-ledere og instituttledere inviteres. 
 
Sak 26/14 Møtedatoer våren 2015, behov for desembermøte 
De foreslåtte datoene kolliderer med andre, viktige prosesser. Nye datoer vil bli fastsatt, og innkalling 
sendt ut. 
 
Det avholdes ikke møte i desember. 
 
Til våren vil studieledelsen få en presentasjon av Helse Bergen sin kompetansestrategi. 
 
 
25.11.14 EIDA 







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


  


Sak nr. 2014/498   
Møtedato: 17.11.2014, kl. 14.30 -15.30.   
Møtested: Styrerommet  AHH, 4. etg. 
 
Tilstede: Robert Bjerknes, Gülen Arslan Lied, Donald Gullberg, Odd Helge Gilja, og Tone 
Bjørge. 
 
Forfall: Marit Grønning, Roland Jonsson, Anne Isine Bolstad Tore Borkhus. 
 
Saksliste 
Sak 32/14 Innkalling og saksliste 


 
Ingen merknader 
 


Sak 33/14 Utkast til referat fra møte 20.10.2014  
 
Ingen merknader 
 


Sak 34/14 Orienteringssaker  
- NSG seminar om innovasjon som helsepolitisk område. 5. November 


2014. 
Robert Bjerknes orienterte. Program og presentasjoner er lagt ut på 
følgende hjemmeside: http://www.helseforsk.no/?page_id=197 
 


- NOS-M seminar om nordiske retningslinjer for PhD-utdanningen. 
Robert Bjerknes orienterte.  Formålet med seminaret var å se på 
muligheten for å utarbeide felles nordiske retningslinjer for PhD-
utdanningen. PhD-utdanningen er organisert svært forskjellig i de ulike 
landene og eventuelle retningslinjer vil gjelde minimumskrav.  
Det ble videre diskutert å ta et initiativ for å utarbeide en portefølje av 
forskerkurs med nordisk status. Hvert land bidrar med to til tre kurs hver. 
Spørsmålet er om MOF har aktuelle kurs å spille inn i dette arbeidet ble 
fremmet. http://nos-m.org/news/nos-m-workshop-6-november-stockholm   
 


- Ny overordnet strategi for NFR - inkl. forslag til ny programstruktur  
Robert Bjerknes orienterte.  
 
Forskningsrådets hovedstyre arbeider med ny hovedstrategi. I tillegg 
jobber Forskningsrådet med å utvikle en ny programstruktur. Det er 
utarbeidet seks mål for strategiperioden som vil påvirke den nye 
programstrukturen. 
 • styrke satsingen på grensesprengende forskning og nyskaping 
• styrke forskningen som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og 
næringsliv 
• styrke satsinger som bidrar til et mer forskningsorientert og innovativt 
næringsliv 
• bidra til en offentlig sektor som utnytter forskning i fornyelsesarbeidet 
• bidra til økt internasjonalt samarbeid og EU-deltagelse 
• være et strategisk forskningsråd som bidrar til mer helhet og fornyelse i 
forskningssystemet 
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Universitetet har gitt sine innspill til dette arbeidet.  
 
For mer info. 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_hovedstrategi_pa_apen_hori
ng/1254000757621/p1174467583739   
   


- Oppfølging etter nasjonalt forskningsdekanmøte: Forslag om nye nasjonale 
normer for professorkompetanse i medisin 
Robert Bjerknes orienterte. Nye nasjonale normer for 
professorkompetanser er under utarbeiding og vil bli lagt frem for 
behandling i neste nasjonale dekanmøte i medisin. Retningslinjen vil kunne 
bidra til en mer samordnet vurdering av søkerne mellom universitetene.   
 


Sak 29/14  Drøftingssaker 
 


1. Ny utlysning SFF høsten 2015 - prosess og prioriteringer 
Neste utlysning av sentre for fremragende forskning – SFF – er planlagt fra 
Forskningsrådet høsten 2015. I tidligere runder har den interne prosessen 
startet med en prekvalifiseringsrunde der alle som ønsker det har levert 
søknadsskisser. Det er lagt opp til en tilsvarende prosess også denne 
gang. Det skal legges til rette for administrativt søknadsstøtte, og 
informasjon om prosessen skal sendes ut bredt. 
 


2. UiBs pilotprosjekt med søkbare midler til dekning av kostnader ved åpen 
publisering (Open Access) - erfaringer og synspunkter  
Forskere fra Universitetet i Bergen kan søke om å få dekket 
forfatterbetaling til Open Access-publisering. Universitetet i Bergen har 
etablert en budsjettpost for kostnader ved Open Access-publisering som 
en forsøksordning i 3 år (2013-2015). Universitetsbiblioteket administrer 
budsjettposten og behandler søknader. Dette er et viktig tiltak og det 
meldes om gode erfaringer med ordningen. Av 232 søknader fikk MOF 
innvilget 118. I gjennomsnitt får hver ut 18 000 kroner.  


 
Sak 30/14 Aktuelt fra instituttene 


 
K1: 


- Instituttets dag ble arrangert 12.-13. november. 
- Arbeide med å etablere forskergrupper er godt i gang. 30 grupper er 


etablert. 
 
IBM: 


- Instituttet har mange vitenskapelige ansettelser i prosess.  
- Arbeider med god integrering av de nytilsatte. 


 
IGS: 


- Opplever å har rekruttert færre phd-kandidater i år en tidligere. Færre UIB-
stillinger og lav tilgang til midler i Helse-Vest er noen av årsakene til denne 
nedgangen. 


- Centre for Intervention Science in International Maternal and Child Health 
CISMAC har høy aktivitet og flere nyansettelser. 


- NFR har vært på befaring til CCBIO og CISMAC 
Sak 31/14 Eventuelt 


Ny senterdannelse. 
Det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å opprette et 
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senter for ernæring. 
 
 


 
 
 
Robert Bjerknes(s.       Anne Berit Kolmannskog (s.) 







uib.no 


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 2014 


• Insentivordning for kvalitet i undervisningen 


• Ny studieplan i medisin – rammer for 2.-6. studieår 


• Budsjett 2015 – prinsipper og prioriteringer 


• Oppnevning av programsensorer  


• Opprykk til professor etter kompetanse – oppnevning av komité 


• Utlysninger og tilsettinger 


• Endringer i møteplan for fakultetsstyret våren 2015 


• Referat 


• Årshjul høst 2014 


• Dekanen orienterer  


 


Des. • Budsjett 2015 


• Godkjenning av forskerskole  


• Utlysninger og tilsettinger  


• Referat 


• Årshjul høst 2014 


• Tildeling av 


rekrutteringsstipend  


• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul 2014 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 08.12.2014 













		III Orienteringssaker

		a) Referat - Utvidet studieledelse, møte 20.11.14

		b) Referat - Utvidet forskningsledelse, møte 17.11.14

		c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2014

		d) Rekrutteringsstipend, brev fra Bergens forskningsstiftelse av 04.12.14






 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 26. november 2014 kl. 13.15 


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


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


Professor Eyvind Rødahl  
    Professor Gunnar Mellgren  
     
Gruppe B  Stipendiat Margrethe Raspotnig  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D   Student Eivind Valestrand  
    Student Sarah Marie Vik Furevik  


 
 
Meldt forfall:    Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A)  


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


 
***************************************************************************** 
 
Prodekan Professor Robert Bjerknes  
Visedekan Professor Arne Tjølsen  
Visedekan Professor Inge Fristad  
 
Administrasjonen  Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Seksjonssjef Ørjan Hauge 
Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. 91/14)  
Rådgiver Kristin Walter (t.o.m. sak 89/14)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
 


Eksterne observatører Administrasjonssjef Synnøve Myhre, Klinisk institutt 2 (sakene 
89/14 og 90/14) 
Administrasjonssjef Oddveig Åsheim, Institutt for biomedisin 
(sakene 89/14 og 90/14)  


    Controller Beathe Bjørneberg (sak 90/14)  
    Controller Stein Henrik Olaussen (sak 90/14)  
    Økonomikoordinator Håvard Hoel Aass, Klinisk institutt 1 (sak 
    90/14) 
    Økonomikoordinator Siv Johnsen Eggereide, Klinisk institutt 2 
    (sak 90/14) 
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 85/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Utdelt i møtet:  
- Oppdatert saksliste 
- Sak 94/14: Oppdatert saksforelegg.  
- Sak 95/14: Ny sak med saksforelegg – behandlet og vedtatt umiddelbart.  


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


Sak 86/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 29.10.2014 - unntatt offentlighet  
Protokollen ble godkjent.  


 
Sak 87/14 Økonomirapport pr. oktober 2014   
 Saksforelegg av 20.11.2014 (ePhorte 13/7076)  
  
 Vedtak:  


Fakultetsstyret tar økonomirapport pr oktober 2014 til orientering. 
 


Sak 88/14 Insentivordning for kvalitet i undervisningen – innstilling fra 
arbeidsgruppen 


  Saksforelegg av 13.11.2014 (ePhorte 14/2015)    
 
 Vedtak:  


1. Styret vedtar å opprette en insentivordning for økt kvalitet i undervisningen 
i tråd med arbeidsgruppens forslag. 


2. Tidspunkt for igangsetting og beløp for insentivordningen inngår som en 
del av budsjettprosessen. 


 
Sak 89/14 Ny studieplan medisin – rammer for 2. – 6. studieår  
 Saksforelegg av 11.11.2014 (ePhorte 11/2047)    
  
 Vedtak:  


1. Rammene og planene for 2. – 6. studieår i ny studieplan medisin vedtas 
som beskrevet i vedlegg til saken. Detaljplanleggingen av studieårene 
gjøres etter disse rammene.  


2. Fakultetsstyret ber om at prosjektgruppen fortsatt har fokus på 
konsentrering av de parakliniske fagene. 


3. Mentorordningen, med oppstart i 3. semester, inngår som en obligatorisk 
del av studiet.  


4. Det 4. studieåret av ny studieplan implementeres høsten 2016, parallelt 
med innfasingen av 2. studieår.  


Sak 90/14 Budsjett 2015 - prinsipper og prioriteringer 
 Saksforelegg av 18.11.2014 (ePhorte 14/5423)     
 
 Vedtak:  


1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling 
for 2015 som legges fram for styret i neste møte. 


2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen. 
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Sak 91/14 Oppnevning av programsensorer for masterprogrammene i medisinsk 
biologi og helsefag 


 Saksforelegg av 07.11.2014 (ePhorte 07/10924 og 09/6409)  
 


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret oppnevner professor Jan-Olov Höög som programsensor 


for masterprogram i medisinsk biologi for perioden 1. januar 2015 – 31. 
desember 2018.  


2. Fakultetsstyret oppnevner professor Gunvor Gard som programsensor for 
masterprogrammene i helsefag for perioden 1. januar 2015 – 31. 
desember 2018. 


 
Sak 92/14 Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunde 2014) i 


fagområdet medisin (biomedisin) – oppnevning av komité 
 Saksforelegg av 14.11.2014 (ePhorte 14/9566)    
 
 Vedtak:  


Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor 
Anni Vedeler (leder), professor Finn Drabløs og professor Bjørn-Olav 
Brandsdal som sakkyndig komite for å vurdere førsteamanuensis Knut Teigen 
for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (biokjemi). 


 
Sak 93/14 Utlysing – Professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin 


(obstetrikk/gynekologi) – Klinisk institutt 2  
 Saksforelegg av 28.10.2014 (ePhorte 14/10648)   
 
 Vedtak:  


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det vert 
lyst ut ei 100 % fast stilling som professor/førsteamanuensis i medisin 
(obstetrikk/gynekologi) ved Klinisk institutt 2.  


2. Stillinga er finansiert av grunnbevillinga.  
3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard 


for utlysing og stillingsomtale. 
 
Sak 94/14 Tilsetting – Førsteamanuensis (tre vikariat) i medisin (patologi) – Klinisk 


institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 12.11.2014 (ePhorte 14/731)    
 
 Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 95/14 Møter for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet våren 


2015 – forslag til endring  
 Saksforelegg av 25.11.2014 (ePhorte 13/8776)  
 
  Vedtak:  
  Fakultetsstyret tar foreslått endring av møtedato til etterretning. 
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.  
 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat - Komitémøte i REK vest, møte 23.10.2014  
b) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 20.10.2014   
c) Dekanen orienterte: 
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1. Strukturendringer i universitets- og høyskolesektoren. 


Fakultets- og instituttledere har gitt uttrykk for at man er positiv til en 
fusjon med Høgskolen i Bergen. Kunnskapsdepartementet har ikke gitt 
føringer, men man antar at dette vil komme etter at institusjonene har 
gitt sine innspill til strukturmeldingen.  
 


2. Forskrift for innstegsstillinger. 
Kunnskapsdepartementet har sendt Forskrift for innstegsstillinger på 
høring. Fakultetsledelsen ser på disse stillingene som en mulighet til å 
rekruttere og gi yngre talenter tid og muligheter til forskning på høyt 
nivå.  
 


3. Bistillinger. 
Endring i Universitets- og høgskoleloven, der bistillinger defineres som 
åremålsstillinger som må utlyses, er en utfordring for fakultetet. Tilsatte 
i bistillinger er svært viktige for fakultetet, med vesentlige bidrag innen 
forskning og undervisning. Stillingene lyses ut for 2-5 år, der det ved 
utløp av perioden foretas en faglig vurdering i forhold til vedtak om ny 
tilsettingsperiode. Fakultetet er i dialog med Personal- og organisa-
sjonsavdelingen og praktiserer vurdering og tilsetting som tidligere. 
Saken tas opp på det nasjonale dekanmøtet som felles sak med de 
øvrige medisinske fakultetene inn mot Kunnskapsdepartementet for å 
få en mer hensiktsmessig ordning og en presisering av konsekvenser 
ved lovendringen  


 
 
IV   EVENTUELT  
  Intet. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.50. 
 
26.11.2014/raho   
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 101/14 


Sak nr.:  2014/11951  Møte: 17.12.2014 


 
 
 


 
UTLYSING - VIKARIATER SOM FØRSTEAMANUENSIS OG 
UNIVERSITETSLEKTOR I FYSIOTERAPIVITSKAP (MANUELL TERAPI) VED 
INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
 


 
Professor i fysioterapivitskap Alice Kvåle ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, har søkt om permisjon utan løn i 80% av sin 100% faste stilling 
som professor. Permisjonssøknaden er for 2 år frå 1. juli 2015 til 30. juni 2017. Kvåle 
vil i denne perioden ha 20% fast stilling ved instituttet for å ivareta postdoktor 
stipendiatar og prosjektleiing, ref. sak 14/11232. 
Instituttleiar Rolv Terje Lie tilrår permisjonssøknaden i brev av 12.11.2014 samt i e-
post datert 3.12.2014. Permisjonen er innvilga, ref. sak 14/11232. 
 
I brev av 2.12.2014 ber Institutt for global helse og samfunnsmedisin om at vikariatet 
vert lyst ut og gjer greie for korleis dei ønskjer tilsetjing i vikariatet. Brevet er godkjent 
av Rolv Terje Lie i e-post frå USA datert 2.12.2014.  
 
Instituttleiar og fagmiljøet i fysioterapivitskap ser det som ein stor føremon at 
vikariatet i 80% stilling vert delt i eit 50% vikariat som førsteamanuensis og eit 30% 
vikariat som universitetslektor. Båe stillingane bør vere i kombinasjon med ekstern 
stilling som praktiserande manuell terapeut.  Samla vil dei to vikarane ivareta ulike 
sider av studiet i manuell terapi, både det administrativt/faglege og det 
fagleg/akademiske med rettleiing og undervisning. Instituttet ber om å få lyse ut 
vikariatet for perioden frå 1. august 2015 til 30. juni 2017. 
 
Vikariatet er finansiert av gunnbevillinga. Instituttet ber om at vikariatet berre vert lyst 
ut på norsk då det er krav om gode norsk-kunnskapar, samt ønskje om at søkjer er 
praktiserande manuell terapeut. 
 
 


Forslag til vedtak 


 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 
vikariat i fysioterapivitskap (manuell terapi) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Stillinga vert delt i to vikariat 50% førsteamanuensis og 
30% universitetslektor, frå 1. august 2015 til 30. juni 2017. 
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2. Stillinga vert finansiert  av grunnbevillinga. 
 


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


 
 
 
 
 
Gerd Johannessen 
Seksjonsleiar 


  


  Marianne Bø Larsen 
Seksjonsleiar rekruttering 


 
 
 
03.12.2014 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Søknad om permisjon frå Alice Kvåle datert 5.11.2014 
Anbefaling frå IGS datert 12.11.2014 
Anmodning om utlysing frå IGS datert 2.12.2014 
e-post frå Rolv Terje Lie datert 2.12.2014 og 3.12.2014 
Utlysingstekst og stillingsomtale 







UNIVERSITETET I BERGEN
Instituil ,for global helse og samfunnsmedisin
Fag- og forskningsgruppen i fysioterapi


UnivemLetet Bergen
Dokumentsenter 1


10 NOV2014


Saksnr.


Bergen 5. november 2014


Til
Universitetet i Bergen
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Institutt ved global helse og samfunnsmedisin
v/ Rolf Terje Lie


Ad Søknad om 80"/0 permisjon fra 100% stilling


Undertegnede vil med dette be om 80% permisjon fra min 100% stilling som professor i
fysioterapi i 2 år. fra og med I. juli 2015 og til 30. juni 2017. I dette tidsrommet kommer jeg
tilå ha en annen ekstern stilling. Jeg ønsker å beholde 20% stilling ved IGS for å fortsette
med forskning og veiledning, hovedsakelig knyttet til fullføring av prosjektet Funksjon,
aktivitet og arbeid (FAktA). I tillegg er jeg hovedveileder for Tove Ask og biveileder for
Satya Sharma, og forhåpentligvis får jeg rekruttert enda en ny stipendial i nærmeste framtid.


Fag- og forskningsgruppen i fysioterapi er innforstått med mine ønsker om permisjon og
støtter dette.


Alice Kvåle
Professor i fysioterapi
Fag- og forskningsgruppen i fysioterapi


Kopi: Liv Inger Strand, leder for Forskningsgruppen i fysioterapi


Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefax:
Kalfarveien 31 Postboks 7804 55 58 61 00 55 58 61 30


5018 BERGEN 5020 Bergen







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


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin
Telefon 55 58 61 00


Postadresse


Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse


Kalfarveien 31
Bergen
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Til Det medisinsk-odontologiske fakultet


Anbefaling av permisjon for Alice Kvåle


Kvåle ber om 80% permisjon fra sin 100% stilling i 2 år. fra og med 1/7 2015 og til 30/6 2017 
for å gå over i ny stilling ved HiB. Hun vil derved beholde 20% fast stilling ved IGS for å 
fortsette med undervisning knytte til studiet i manuell terapi og til relevant forskning og 
veiledning. Det legges planer for inndekking av faggruppens undervisningsbehov i denne 
perioden. Midler som spares vil bli disponert til en vikarordning i Kvåles permisjonsperiode.   


Vennlig hilsen


Rolv Terje Lie


instituttleder


Referanse Dato


12.11.2014







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


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


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin
Telefon
Telefaks


Postadresse


Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse


Armauer Hansens Hus
Bergen


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


Utlysing av vikariat i fysioterapivitskap (manuell terapi)


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig eit vikariat i 80 % 
stilling i to år frå 1. august 2015. Vikariatet er i samband med at professor Alice Kvåle 
har fått tilrådd permisjon i 80% av si 100% stilling i perioden. Kvåle vil i 
permisjonsperioden ha 20% stilling ved IGS for å ivareta postdoktor stipendiatar og 
prosjektleiing.


Etter ei vurdering og i samtalar med fagmiljøet, har me ønskje om å dele vikariatet og 
ber om utlysing av ei 50% stilling for manuellterapeut med førsteamanuensis-
kompetanse (ph.d. grad), og ei 30% stilling for manuellterapeut med 
universitetslektor-kompetanse (mastergrad i manuellterapi). 


Me ser det som ein føremon at dei to stillingane samla (80%) ivaretar ulike sider av 
studiet, både det administrativt/faglege og det fagleg/akademiske med rettleiing og 
undervisning. Me ser det og som ein stor føremon at dei som vert tilsett er 
manuellterapeutar.


Dei som vert tilsett bør vere praktiserande manuellterapeutar av di dei då har eit nært 
forhold til det dei underviser. Det er dessutan mest realistisk å få søkjarar til 
stillingane dersom det dreier seg om deltidsstillingar sidan dei fleste 
manuellterapeutar er privatpraktiserande.


Me ser føre oss at 50% stillinga som førsteamanuensis skal ivareta undervisning, 
rettleiing og forsking, og at 30% universitetslektor kan stå for dagleg drift, planlegging 
av studiet, kontakt med praksisrettleiarar samt undervisning og ferdigheitstrening i 
manuelle teknikkar. 


Det er viktig at søkjar kan norsk skriftleg og munnleg og har praksis i Noreg, og me 
ber om at utlysinga berre vert annonsert på norsk.


Referanse Dato


2014/11951-ELSØ 02.12.2014
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Venleg helsing


Rolv Terje Lie


Instituttleiar May Ruth Tolleshaug


Administrasjonssjef


Vedl.







Frå: Rolv Terje Lie
Send: 2. desember 2014 17:01
Til: Eldbjørg Sanden Søvik
Emne: Re: 14/11951 Utlysing av vikariat i manuell terapi


Vekt: Høg


Hei Eldbjørg,
Denne saken er klarert med meg. Jeg hadde skrevet en ny utlysningetekst
med l.tr. 60-70
for førsteamanuensis, og jeg vet ikke hvor den ble av. Siden saken haster
får vi bruke 
dette, men jeg er bekymret for rekrutteringseffekten av igjen å
signalisere disse lave
lønnstrinene for førsteamanuensis.


Finansiseringsgrunnlaget er grunnbevilgning og permisjonen til Alice Kvåle.


Rolv T.
    


Den 02.12.14 13:31 skrev "Eldbjørg Sanden Søvik"
<Eldbjorg.Sovik@mofa.uib.no>:


>Hei,
>Vedlagt finn du anmodningsbrev om utlysing frå IGS samt
>utlysingstekst/stillingsomtale og e-post frå Liv Inger.
>Liv Inger vil gjerne at utlysinga skal koma med som sak på
>fakultetsstyremøtet 17.12. Frist for å levere sak er i morgon!
>
>Kan du sjå om vedlagte er ok, gjere eventuelle rettingar og så sende det
>attende til meg som godkjent?
>Finansiering  er grunnbevilling?
>Eg har forstått at du ville lyse ut i eit bestemt lønstrinn. I så fall må
>eg få vite kva lønstrinn det er og så må eg få ok frå Ørjan Hauge evt
>Nina om det. 
>
>Fint om du har anledning til dette snarast sidan det hastar veldig.
>
>Venleg helsing
>Eldbjørg
>







Frå: Rolv Terje Lie
Send: 3. desember 2014 16:38
Til: Eldbjørg Sanden Søvik
Emne: Re: Permisjon Alice Kvåle


Vekt: Høg


Kjære Eldbjørg
Jeg bekrefter at Alice Kvåle får innvilget permisjon i 80% og at alle de
faglige sidene
ved dette er grundig diskutert mellom meg og fagmiljøet. Utlysning av
vikariatstillingene
vil bli for perioden fra 1. august 2015 til 30. juni 2017.


Vennlig hilsen,
Rolv T.
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Førsteamanuensis (50% vikariat) og Universitetslektor (30% 
vikariat) i fysioterapivitskap (manuell terapi) 


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig eit vikariat som 
førsteamanuensis i 50% stilling samt eit vikariat som universitetslektor i 30% stilling i 
fysioterapivitskap (manuell terapi) i to år. Søkjar må opplyse kva stilling ein ønskjer. Det er 
eit ønskje at søkjarane kan kombinere vikariata med klinisk praksis som fysioterapeut/manuell 
terapeut.


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


Forskingsgruppa i fysioterapivitskap forskar på tema knytt til akutte og langvarige muskel-
skjelettsmerter, og funksjonsproblem knytt til røyrsle og fysisk aktivitet og tek utgangspunkt i 
både vevspatologi og funksjonsproblem på organ-, aktivitets- og deltakingsnivå. Eit 
overordna spørsmål er: Kva er god fysioterapi, for kven? Gruppa har som eit kontinuerleg mål 
å utvikle kunnskap av god vitskapleg kvalitet med relevans for fysioterapeutars fagutøving. 
Den/dei som vert tilsett skal initiere og leia forsking, drive forskingsrettleiing, delta i 
undervisning av masterstudentar, medisinstudentar og ph.d.-studentar, eksamensarbeid, og ta 
på seg administrative oppgåver etter dei til ein kvar tid gjeldande reglar. 


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


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Liv Inger
Strand, liv.strand@igs.uib.no tlf. 55586123.


Kvalifikasjonar


For stillinga som førsteamanuensis;
Søkjar til førsteamanuensis må ha ein fysioterapirelevant ph.d.-grad innan muskel-
skjelettplager, og det er ein føremon om ein er manuellterapeut.


For stilling som universitetslektor;
For universitetslektor er det krav om å vera fysioterapeut med mastergrad i manuell terapi,
samt brei og relevant klinisk erfaring, samt engasjement og interesse for undervisning og 
studieadministrasjon.


For båe stillingane;


Forsking og undervisningskompetanse innan manuell terapi, muskel- og skjelettplager, klinisk 
resonnering, helse og sjukdom, samt innsikt i evidensbasert kunnskap og IFOMPT sin 
standard for utdanning i manuell terapi, vil bli vektlagt.
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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 både i forsking, koordinering og rettleiing. 


Søkjarar må dokumentera undervisnings- og administrativ erfaring, samt erfaring med 
populærvitskapeleg formidling. God formidlingsevne vert vektlagt. 
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing.


Undervisningsspråket er til vanleg norsk.


Løn
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) ved 
tilsetjing og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Universitetslektor vert lønt etter 
lønssteg 49-62 (kode 1009/lønsramme 25.3) etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse for stillingsbrøkar frå 40 %. For særleg kvalifiserte 
søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 


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


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


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 spegla 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 bli varsla 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 lenka «Søk stillinga» på denne sida.


Legg ved elektronisk:
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● CV
● vitnemål
● attestar
● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar


For vurdering som førsteamanuensis og universitetslektor som driv med forsking:
● fullstendig publikasjonsliste
● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 
opplysningar om kvar dei er offentleggjorde
● vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10)


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 (pdf).


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 at alle relevante vedlegg er lagt 
inn innan fristen.


Søknadar sendt på e-post vil ikkje bli vurderte.
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Stillingsomtale 
Førsteamanuensis/universitetslektor (20 - 80 % vikariat) i 
fysioterapivitskap (manuell terapi)


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig eit vikariat som 
førsteamanuensis i 50% stilling samt eit vikariat som universitetslektor i 30% stilling i 
fysioterapivitskap (manuell terapi)  i to år. Søkjar må opplyse kva stilling ein søkjer. Det er eit 
ønskje at søkjarane kan kombinere vikariata med klinisk praksis som fysioterapeut/manuell 
terapeut.


Hovudoppgåver for stillingane er undervisning og teoretisk og praktisk rettleiing av 
fysioterapeutar under vidareutdanning i manuellterapi, samt undervisningsadministrative 
oppgåver knytt til dette.
For stillinga som førsteamanuensis vil forsking og vere ei hovudoppgåve.


Undervisning 


Det medisinsk-odontologiske fakultet har ansvar for utdanning av studentar innan medisin, 
odontologi, farmasi, ernæring og helsefag, inklusiv manuellterapi. Den som vert tilsett har 
plikt til å ta del i undervisning, rettleiing og eksamensavvikling ved Masterprogram i 
helsefag; Studieretning fysioterapivitskap og Klinisk masterstudium i manuellterapi for 
fysioterapeutar (MMT), samt delta i forsking innan tematiske satsingar i forskargruppa. Det er 
ein føremon om søkjaren har kompetanse innan manuell terapi, samt erfaring frå undervisning 
og rettleiing av mastergradsoppgåver innan fysioterapi for menneske med sjukdom/skader i 
muskelskjelettsystemet.  Utdanninga i manuell terapi er i samsvar med International 
Federation for Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) sine krav.


Forsking 


Forskinga i fysioterapi er primært retta mot tre tematiske områder: Muskel- og skjelettplager, 
Nevrorehabilitering og Balanse og gangfunksjon. Det arbeider i dag 3 personar i heile 
vitskapelege stillingar i forskargruppa, 8 personar i 20 % stillingar, 4 i postdoktor stillingar og 
8 er doktorgrads-stipendiatar.


Det er ynskjeleg at forskinga skjer i samarbeid med andre forskarar på instituttet eller 
Universitetet i Bergen. Pågåande forsking bes dokumentert. Den tilsette pliktar til å medverka 
til aktiv rekruttering og forskingsrettleiing av studentar og stipendiatar, og å fremje forskinga 
ved universitet og sjukehus. Det er ynskjeleg at forskinga vert knytt opp mot prioriterte 
forskingsområde ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


Den som vert tilsett har plikt å ta del i undervisning og eksamensavvikling ved instituttet i dei 
studieprogram og etter dei studieordningar som gjeld til ei kvar tid. Den eller dei som vert 
tilsett må kvar veke ha fast kontordag ved instituttet  og må bidra med studiekoordinering og 
emneansvar. Det vert lagt vekt på at søkjar har erfaring med studieadministrative oppgåver og er 
personlig eigna. 


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det er eit krav at den som vert tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.
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Den som vert tilsett, må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjinga, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjinga. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk.


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


Den som vert tilsett må og på førespurnad eventuelt delta i instituttet sine styringsorgan, utval 
og anna arbeid.


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


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


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø


Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig vurdering 
av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i undervisinga.





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 Søknad om permisjon av 05.11.14

		Vedlegg 2 Anbefaling av permisjon frå IGS av 12.11.14

		Vedlegg 3 Anmodning om utlysing frå IGS av 02.12.14

		Vedlegg 4 E-post frå instituttleiar av 02.12.14 og 03.12.14

		Vedlegg 5 Utlysningstekst og stillingsomtale






 
 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
FAKULTETSSTYRET 


 
INNKALLES TIL MØTE 


 


onsdag 17. desember 2014 kl. 13.15 
 
 


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


rom nr. 402-4 
 
I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 96/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
   
Sak 97/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 26.11.2014, vedl.     
 
Sak 98/14 Budsjett 2015 – forslag til rammefordeling for institutter og 


enheter 
  Saksforelegg av 10.12.2014, vedl. (ePhorte 14/5423)    
 
Sak 99/14 Godkjenning av forskerskolen «Centre for International Health 


Research School» ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 


 Saksforelegg av 12.11.2014, vedl. (ePhorte 14/6887)      
 
Sak 100/14 Utlysning – Professor/førsteamanuensis (100 %) i global ernæring 


ved Senter for internasjonal helse – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin  


 Saksforelegg av 02.12.2014, vedl. (ePhorte 14/11787)    


 







 
Sak 101/14 Utlysing – Vikariater - Førsteamanuensis og universitetslektor i 


fysioterapivitskap (manuell terapi) – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin  


 Saksforelegg av 03.12.2014, vedl. (ePhorte 14/11951)    
 
Sak 102/14 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (20 % bistilling) – 


ved Centre for Cancer Biomarkers – unntatt offentlighet, jf. offl. § 
25, 1. ledd  


  Saksforelegg av 08.12.2014, vedl. (ePhorte 14/12292)     
 
Sak 103/14 Utlysning – Professor (50 %) i samfunnsmedisin – Institutt for 


global helse og samfunnsmedisin  
 Saksforelegg av 02.12.2014, vedl. (ePhorte 14/10539 )   
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 08.12.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      
 
III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 08.12.2014, 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 
 
08.12.2014/raho (ePhorte 14/243) 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 99/14 


Sak nr.:  2014/6887  Møte: 17.12.2014 


 
 
 
 
Godkjenning av forskerskolen «Centre for International Health Research School» ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
 
Grunnlagsdokumenter i saken 
 


a) Oppnevning og gjenoppnevning av forskerskoler (vedlegg 1) 
b) Oppnevning av nye forskerskoler 2015 (vedlegg 2) 
c) Søknad om godkjenning av forskerskolen «Centre for International Health Research 


School» (vedlegg 3) 
d) Behandling i Programutvalg for forskerutdanning 1.10.14 (vedlegg 4) 


 
 
Hva saken gjelder 
 
Instituttene ble invitert til å søke om opprettelse av nye forskerskoler med søknadsfrist 20. 
september 2014. Det kom inn en søknad fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 
Forskerskolen har fått navnet “Centre for International Health Research School” (short: CIH 
Research School). Programutvalg for forskerutdanning (PFU) har behandlet søknaden og 
var enige om at det var en grundig søknad og at det er positivt at man slår aktiviteten 
sammen i en forskerskole. Programutvalget bemerket at forskerskolen har budsjettert med et 
to-dagers seminar og innleiing av gjesteforskere på til sammen 273.920 kr og gjør derfor 
oppmerksom på at fakultetet kun støtter hver enkelt forskerskole med 75.000 kr. 
 
Programutvalget kom med følgende vedtak: 
 


1) Programutvalg for forskerutdanning anbefaler at forskerskolen opprettes som 
beskrevet. Programutvalget sender saken over til fakultetsstyret for endelig 
godkjenning. 
 


2) Seminarserien «Autumn seminar 2014» må formaliseres i en egen søknad og 
godkjennes av Programutvalg for forskerutdanning. Det anbefales videre at 
seminarserien gis et dekkende navn – ikke bare «Autumn seminar 2014». 


 
3)  Programutvalg for forskerutdanning ønsker tilbakemelding og klarhet når det gjelder 


den planlagte kursvirksomheten til forskerskolen;  
- hvilke kurs på 300-nivå er godkjent på ph.d.-nivå? 
- planlegger forskerskolen å søke om godkjenning av Geilo-seminaret som 
seminar/forskerkurs? 
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Forslag til vedtak 


1. Fakultetsstyret godkjenner forskerskolen «Centre for International Health Research
School» ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.


2. Fakultetsstyret ber Programutvalg for forskerutdanning om å følge opp forskerskolens
kursvirksomhet.


3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tildeler forskerskolen et driftstilskudd
på 75.000 kroner per år.


4. Forskerskolene skal levere en årlig rapport til fakultetet. Rapportene legges fram for
Programutvalg for forskerutdanning og for Fakultetsstyret som orienteringssaker.


Ørjan Hauge 
fung. assisterende fakultetsdirektør  


Anne Berit Kolmannskog 
seksjonsleder 


12.11.2014 /MARMY 


Vedlegg: 


1. Styresak 55/13: Forskerskoler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Oppnevning
og gjenoppnevning av forskerskoler


2. Brev til instituttene 1.7.14: Oppnevning av nye forskerskoler 2015
3. Søknad fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin om godkjenning av


forskerskolen «Centre for International Health Research School», datert 18.9.14
4. Referat fra møte i Programutvalg for forskerutdanning 1.10.14
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet


Styresak: 55/13


Sak nr.: 2012/7388 Møte: 12.06.2013


Forskerskoler ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Oppnevning og 
gjenoppnevning av forskerskoler


Etter en intern evaluering av forskerskoleordningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
våren 2012, vedtok Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i sak 103/12 (vedlegg 1) 
at en ny forskerskoleordning skulle implementeres samtidig med ny instituttstruktur, og at
godkjenning av nye og gjenoppnevning av eksisterende forskerskoler skulle gjennomføres i 
løpet av våren 2013.


I tråd med dette fikk instituttene i november 2012 et brev (vedlegg 2), der instituttene ble 
invitert til å fremme søknader om godkjenning av nye og gjenoppnevning/ny godkjenning av 
eksisterende forskerskoler ved fakultetet innen 17. april 2013. På bakgrunn av meldinger om 
tidspress, ble denne fristen utvidet til 1. mai 2013.


Ved fristens utløp, var det kommet inn to søknader om oppretting av nye forskerskoler, og tre 
søknader om videreføring av eksisterende forskerskoler (Instituttforankring i parentes): 


 Research School for Biomarker Studies (Klinisk institutt 1) - NY
 Bergen Biomedical Research School (Institutt for biomedisin) – NY
 Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag (Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin) – VIDEREFØRING
 Bergen Research School in Inflammation (Klinisk institutt 2) - VIDEREFØRING
 Forskerskolen i klinisk medisin (Klinisk institutt 1 og 2) – VIDEREFØRING


Institutt for klinisk odontologi har signalisert at de ønsker å etablere en forskerskole, men at 
det for dem er mer realistisk å få dette på plass om et års tid. Miljøet ved Senter for 
internasjonal helse har tidligere hatt en forskerskole, men SIH/IGS har ikke søkt om å få
videreføre denne innen fristen. Det er mulig det blir aktuelt igjen med en forskerskole i dette 
miljøet på sikt. 


Kort omtale av de enkelte forskerskolene


Research School for Biomarker Studies (RSBS) (Vedlegg 3)
Institutt: Klinisk institutt 1
Forskerskoleleder: Anne Chr. Johannesen







Forskerskolen er planlagt som en tematisk forskerskole knyttet til Senter for Fremragende 
Forskning, Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO). Den nye forskerskolen vil faglig 
overlappe med Forskerskolen i translasjonell kreftforskning, men denne er ikke foreslått 
videreført, og det beskrives i søknaden at det er enighet om at det fremmes en “samordnet 
forskerskole knyttet til CCBIO”. Forskerskolen vil være åpen for alle kandidater ved MOF 
som har prosjekter innen kreftforskning, ikke bare for kandidater direkte knyttet til CCBIO. 


Det er planlagt et årlig faglig møte, en sommerskole, og en seminarrekke, i tillegg til ordinære 
forskerkurs. Tre eksisterende kurs vil inngå i forskerskolens portefølje, i tillegg til at det skal 
utvikles nye kurs. 


Bergen Biomedical Research School (BBRS) (Vedlegg 4)


Institutt: Institutt for biomedisin 
Forskerskoleleder: Marion Kusche-Gullberg


Forskerskolen vil være et samarbeid mellom alle de elleve forskningsgruppene ved Institutt 
for biomedisin, og deltakelse i forskerskolen vil være et tilbud til alle kandidater ved 
instituttet. 


Forskerskolen vil være metodefokusert, og målet er å skape et godt og solid miljø 
læringsmiljø for kandidatene. Forskerskolen vil bygge på erfaringene fra forskerskolen i 
translasjonell kreftforskning, og noen av ressursene derfra vil inngå i den nye forskerskolen. 


Det er planlagt et årlig «grunnkurs» som alle ph.d.-kandidater i forskerskolen forventes å 
følge. I tillegg er det tenkt at en seminarserie skal være felles for alle. Man ønsker også å ha et 
årlig arrangement utenfor campus, muligens et dagsseminar med en kombinasjon av faglige 
presentasjoner fra kandidatene selv og andre relevante tema. 


Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag (Vedlegg 5)


Institutt: Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskerskoleleder: Anne Kjersti Daltveit


Deltakelse i forskerskolen er et tilbud til alle kandidater ved instituttet, men siden fagmiljø 
ved instituttet også deltar i to nasjonale forskerskoler, og det uttrykkes en forventning om at 
det vil komme en egen forskerskole innen global helse, regner instituttet med at 60-80 % av 
kandidatene vil delta i Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag. Det er en målsetning at 
kandidatene skal oppleve faglig fellesskap på tvers av forskergrupper, og at forskerskolen skal 
fremme flerfaglighet. 


Institutt for samfunnsmedisinske fag har en rekke kurs som tilbys til kandidatene i 
forskerskolen. Det planlegges to nye kurs. I tillegg vil det blant annet arrangeres månedlige 
seminarer. Instituttet ønsker å legge midtveisevalueringen til forskerskolen.


Drift av forskerskolen ligger til forskerutdanningskonsulenten og forskningsleder ved 
instituttet sine arbeidsoppgaver. I tillegg vil man benytte arbeidsplikten til stipendiater og 
postdoktorer. 







Bergen Research School in Inflammation (BRSI) (Vedlegg 6)


Institutt: Klinisk institutt 2
Forskerskoleleder: Roland Jonsson


Denne forskerskolen ble opprettet i 2005, og er en tematisk forskerskole (Immunologi, 
mikrobiologi, revmatologi og endokrinologi). 
Forskerskolen tilbyr to ukentlige seminarserier, samt andre forskerkurs. Miljøet har også 
emner på masternivå, som er aktuelle for mange av kandidatene, og masterstudenter og 
forskerutdanningskandidater samarbeider en del. Det er planer om å opprette flere kurs, to er 
nevnt i søknaden. 


Forskerskolen i klinisk medisin (Vedlegg 7)


Institutt: Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2
Forskerskoleleder: Eyvind Rødahl


Forskerskolen i klinisk medisin ble opprettet i 2005. Deltakelse i forskerskolen er et tilbud til 
alle kandidater ved de to kliniske instituttene, totalt ca. 275 kandidater. Noen av disse vil 
imidlertid ha naturlig tilhørighet til andre forskerskoler. Forskerskolen har et budsjett på 
100.000 i året til sine aktiviteter. 


I dag arrangerer forskerskolen 4-5 årlige nettverkslunsjer for kandidatene. I tillegg har 
forskerskolen det årlige arrangementet «Forskningspresentasjoner», hvor kandidatene holder 
innlegg og viser postere de har hatt på konferanser i året som gikk. 


Et kurs i klinisk utprøving er allerede godkjent av Programutvalget, og vil bli knyttet til 
forskerskolen. I tillegg er det konkrete planer om å få på plass en seminarserie. Begge disse 
kan komme i gang allerede fra høsten 2013. 


Det er planlagt at det i tillegg til styret, vil være komiteer for både forskningspresentasjoner 
og nettverkslunsjer. Det er også tenkt å bruke stipendiaters arbeidsplikt som ressurs.


Vurdering


De innkomne søknadene til forskerskoler har vært vurderte av fakultetsledelsen, og det har 
vært kontakt og oppfølgingsmøte med to av miljøene. Fakultetet mener at forskerskolene slik 
de er beskrevet er godt forankret i instituttene, og at dette er i tråd med instituttenes ansvar for 
å bidra til forskerutdanningen og følge opp instituttets ph.d.-kandidater. Samlet oppfyller 
således alle søknadene hver for seg kriteriene som er satt opp for nyetablering og videreføring
av forskerskoler. Det er noen forhold som det bør arbeides videre med det neste året, og dette 
inkluderer økning av kursporteføljen, koordinering av aktiviteter i de tilfeller der samme 
institutt er involvert i flere forskerskoler og samordning med nasjonale forskerskoler som 
instituttet er engasjert i. 







I tråd med konklusjonene i fakultetets tidligere gjennomgang av forskerskolenes plass i 
forskerutdanningen, anbefaler fakultetsledelsen av det gis et årlig driftstilskudd til hver 
godkjent forskerskole på 75.000.- kr. Forskerskolene vil bli bedt om å levere en årlig rapport 
til fakultetet. 


Forslag til vedtak


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner videreføringen av 
følgende forskerskoler:


 Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag
 Forskerskolen i klinisk medisin
 Bergen Research School in Inflammation (BRSI)


2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner opprettelsen av følgende 
forskerskoler:


 Bergen Biomedical Research School (BBRS)
 Research School for Biomarker Studies (RSBS)


3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tildeler hver forskerskole et 
driftstidskudd på 75.000 kroner per år. 


4. Forskerskolene skal levere en årlig rapport til fakultetet. Rapportene legges fram for 
Programutvalg for forskerutdanning og for Fakultetsstyret som orienteringssaker. 


5. Neste frist for oppretting av nye forskerskoler settes til våren 2014. 


Vedlegg 1 Fakultetsstyresak 103/12
Vedlegg 2 Brev til instituttene (november 2012)
Vedlegg 3-7 Søknader


6.6.2013







 


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 


post@mofa.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Armauer Hansens Hus, 


Haukelandsveien 28 


Bergen 


Saksbehandler 


Anne Berit Kolmannskog 


55586673 
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


Institutt for biomedisin 


Klinisk institutt 1 


Institutt for klinisk odontologi 


Klinisk institutt 2 


 


  


  


 


 


Oppnevning av nye forskerskoler 2015 


 


Instituttene inviteres herved til å fremme søknader om godkjenning av nye forskerskoler.  


 


Søknadsfrist settes til 20. september 2014. 


 


Generelt om forskerskoler 


Forskerskolene er ment som et supplement til forskerutdanningen og skal forankres og 


drives av instituttene. Flere institutter kan gå sammen om å drive en forskerskole, og de kan 


også inngå som lokale noder i tverrfakultære, nasjonale eller internasjonale forskerskoler. 


Forskerskolene skal gi en faglig merverdi for forskerutdanningen og forskerskolens aktiviteter 


skal skje innenfor rammen av ph.d.-reglementet.  


 


Oppnevning av nye Forskerskoler 2015 


Nye forskerskoler skal beskrives i et eget programdokument slik det framgår av vedlagt 


søknadsskjema og må inneholde:  


 Beskrivelse av hvordan forskerskolen er organisert, inkludert instituttforankring og 


hvilke fagmiljø og samarbeidspartnere som inngår  


 Beskrivelse av faglige og administrative ressurser i forskerskolen, inkludert navn på 


forskerskoleleder og administrativ kontaktperson, og evt. plan for rullering av dette. 


 Beskrivelse av driftsmodell inkludert finansiering av forskerskolens aktiviteter  


 Aktivitetsplan (både over kurs med studiepoeng og andre aktiviteter)  


 Opptakskrav og målgruppe 


 


 


Referanse Dato 


2014/6887-ANNKO 01.07.2014 
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Søknad om opprettelse av forskerskoler skal først behandles i Programutvalg for 


forskerutdanning og deretter vedtas i fakultetsstyret. Fakultet tar sikte på å ferdigbehandle 


søknadene i siste møte i fakultetsstyret desember 2014. Søknadsfristen settes derfor til 30. 


september 2014. 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Robert Bjerknes 


Prodekan forskning Anne Berit Kolmannskog 


 Seksjonssjef 


 


 


Vedlegg 


Søknadskjema  
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Randi May Oen
55586199
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Oppnevning av nye forskerskoler 2015 - søknad fra IGS


IGS søker om godkjenning av en forskerskole knyttet til Senter for internasjonal helse.


Navn på forskerskolen vil være:


Centre for International Health Research School (short: CIH Research School)


Søknaden er vedlagt. 


Vennlig hilsen


Rolv Terje Lie


instituttleder Randi May Oen


seniorkonsulent


Referanse Dato


2014/6887-RAOE 18.09.2014



































































































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


  


Sak nr. 2014/498   
Møtedato: 17.11.2014, kl. 14.30 -15.30.   
Møtested: Styrerommet  AHH, 4. etg. 
 
Tilstede: Robert Bjerknes, Gülen Arslan Lied, Donald Gullberg, Odd Helge Gilja, og Tone 
Bjørge. 
 
Forfall: Marit Grønning, Roland Jonsson, Anne Isine Bolstad Tore Borkhus. 
 
Saksliste 
Sak 32/14 Innkalling og saksliste 


 
Ingen merknader 
 


Sak 33/14 Utkast til referat fra møte 20.10.2014  
 
Ingen merknader 
 


Sak 34/14 Orienteringssaker  
- NSG seminar om innovasjon som helsepolitisk område. 5. November 


2014. 
Robert Bjerknes orienterte. Program og presentasjoner er lagt ut på 
følgende hjemmeside: http://www.helseforsk.no/?page_id=197 
 


- NOS-M seminar om nordiske retningslinjer for PhD-utdanningen. 
Robert Bjerknes orienterte.  Formålet med seminaret var å se på 
muligheten for å utarbeide felles nordiske retningslinjer for PhD-
utdanningen. PhD-utdanningen er organisert svært forskjellig i de ulike 
landene og eventuelle retningslinjer vil gjelde minimumskrav.  
Det ble videre diskutert å ta et initiativ for å utarbeide en portefølje av 
forskerkurs med nordisk status. Hvert land bidrar med to til tre kurs hver. 
Spørsmålet er om MOF har aktuelle kurs å spille inn i dette arbeidet ble 
fremmet. http://nos-m.org/news/nos-m-workshop-6-november-stockholm   
 


- Ny overordnet strategi for NFR - inkl. forslag til ny programstruktur  
Robert Bjerknes orienterte.  
 
Forskningsrådets hovedstyre arbeider med ny hovedstrategi. I tillegg 
jobber Forskningsrådet med å utvikle en ny programstruktur. Det er 
utarbeidet seks mål for strategiperioden som vil påvirke den nye 
programstrukturen. 
 • styrke satsingen på grensesprengende forskning og nyskaping 
• styrke forskningen som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og 
næringsliv 
• styrke satsinger som bidrar til et mer forskningsorientert og innovativt 
næringsliv 
• bidra til en offentlig sektor som utnytter forskning i fornyelsesarbeidet 
• bidra til økt internasjonalt samarbeid og EU-deltagelse 
• være et strategisk forskningsråd som bidrar til mer helhet og fornyelse i 
forskningssystemet 
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Universitetet har gitt sine innspill til dette arbeidet.  
 
For mer info. 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_hovedstrategi_pa_apen_hori
ng/1254000757621/p1174467583739   
   


- Oppfølging etter nasjonalt forskningsdekanmøte: Forslag om nye nasjonale 
normer for professorkompetanse i medisin 
Robert Bjerknes orienterte. Nye nasjonale normer for 
professorkompetanser er under utarbeiding og vil bli lagt frem for 
behandling i neste nasjonale dekanmøte i medisin. Retningslinjen vil kunne 
bidra til en mer samordnet vurdering av søkerne mellom universitetene.   
 


Sak 29/14  Drøftingssaker 
 


1. Ny utlysning SFF høsten 2015 - prosess og prioriteringer 
Neste utlysning av sentre for fremragende forskning – SFF – er planlagt fra 
Forskningsrådet høsten 2015. I tidligere runder har den interne prosessen 
startet med en prekvalifiseringsrunde der alle som ønsker det har levert 
søknadsskisser. Det er lagt opp til en tilsvarende prosess også denne 
gang. Det skal legges til rette for administrativt søknadsstøtte, og 
informasjon om prosessen skal sendes ut bredt. 
 


2. UiBs pilotprosjekt med søkbare midler til dekning av kostnader ved åpen 
publisering (Open Access) - erfaringer og synspunkter  
Forskere fra Universitetet i Bergen kan søke om å få dekket 
forfatterbetaling til Open Access-publisering. Universitetet i Bergen har 
etablert en budsjettpost for kostnader ved Open Access-publisering som 
en forsøksordning i 3 år (2013-2015). Universitetsbiblioteket administrer 
budsjettposten og behandler søknader. Dette er et viktig tiltak og det 
meldes om gode erfaringer med ordningen. Av 232 søknader fikk MOF 
innvilget 118. I gjennomsnitt får hver ut 18 000 kroner.  


 
Sak 30/14 Aktuelt fra instituttene 


 
K1: 


- Instituttets dag ble arrangert 12.-13. november. 
- Arbeide med å etablere forskergrupper er godt i gang. 30 grupper er 


etablert. 
 
IBM: 


- Instituttet har mange vitenskapelige ansettelser i prosess.  
- Arbeider med god integrering av de nytilsatte. 


 
IGS: 


- Opplever å har rekruttert færre phd-kandidater i år en tidligere. Færre UIB-
stillinger og lav tilgang til midler i Helse-Vest er noen av årsakene til denne 
nedgangen. 


- Centre for Intervention Science in International Maternal and Child Health 
CISMAC har høy aktivitet og flere nyansettelser. 


- NFR har vært på befaring til CCBIO og CISMAC 
Sak 31/14 Eventuelt 


Ny senterdannelse. 
Det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å opprette et 
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senter for ernæring. 
 
 


 
 
 
Robert Bjerknes(s.       Anne Berit Kolmannskog (s.) 





		Saksforelegg

		Forslag til vedtak



		Vedlegg 1 - Styresak 55-13 Forskerskoler ved MOF - Oppnevning og gjenoppnevning av forskerskoler.

		Vedlegg 2 - Brev til instituttene av 01.07.14 - Oppnevning av nye forskerskoler 2015.

		Vedlegg 3 -  Søknad fra IGS om godkjenning av forskerskole av 18.09.14.

		Vedlegg 4 - Referat fra møte i programutvalg for forskerutdanning av 01.10.14.






Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 103/14 


Sak nr.:  2014/10539  Møte:  17.12.2014 


 
 
 
 
UTLYSNING – PROFESSOR (50 %) I SAMFUNNSMEDISIN VED INSTITUTT FOR 
GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber i brev av 19.11.2014 om å få lyse ut 
en 50 % fast stilling som professor i samfunnsmedisin.  
 
Instituttet skriver at stillingen er nyopprettet og bakgrunnen for utlysningen er behov 
for å rekruttere flere inn i fagområdet. Stillingen skal styrke undervisning og forskning 
innen sosial ulikhet i helse og helsetjenester i et nasjonalt og internasjonalt 
perspektiv med særlig fokus på sykdomsbyrde og prioriteringsspørsmål. 
 
De har budsjettmessig dekning for stillingen og den finansieres av ledige lønnsmidler 
i forbindelse med professor som har gått i redusert stilling over lengre tid, og en 
tekniker som går av med pensjon i februar 2015. 
 


Forslag til vedtak: 
 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 50 % 
fast stilling som professor i samfunnsmedisin ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin.  
 


2. Stillingen finansieres over grunnbudsjettet.  
  


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


 
 
 
Nina Langeland 
Dekan 


  


  Gerd Johannessen 
Seksjonssjef  
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02.12.2014 /IRWA  
 
Vedlegg:   
Brev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 19.11.2014 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk 
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin


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


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin
Telefon
Telefaks 


Postadresse
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5020 BERGEN


Besøksadresse


Armauer Hansens Hus
Bergen


Saksbehandler
Iris Karina Walle
+47 55 58 64 69
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysning av stilling som professor (50 %) i samfunns-
medisin


Institutt for global helse og samfunnsmedisin ber om å få lyse ut en 50 % fast stilling som 
professor i samfunnsmedisin.


Stillingen er nyopprettet og begrunnelsen er behov for å rekruttere flere inn i fagområdet. 


Instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen. Stillingen finansieres av ledige 
lønnsmidler i forbindelse med at Schiøtz har gått ned i stilling og avdelingsingeniør Eriksen 
som går av med pensjon i februar 2015.


Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk.


Instituttet ber om at stillingen lyses ut så snart som mulig.


Vennlig hilsen


Rolv Terje Lie


instituttleder May Ruth Tolleshaug


administrasjonssjef


Vedlegg:


Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk


Referanse Dato


2014/10539-IRWA 19.11.2014


Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd







PROFESSOR I SAMFUNNSMEDISIN (50 %)


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er 
det ledig ei 50 % stilling som professor i samfunnsmedisin.


Stillinga skal styrke undervisning og forsking innan sosial ulikskap i helse og helsetenester 
i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv med særleg fokus på sjukdomsbyrde og 
prioriteringsspørsmål. 


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


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


Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til;
Instituttleiar Rolv Terje Lie, 55 588533, rolv.lie@isf.uib.no eller 
professor Kjell Haug, 55 586136, kjell.haug@isf.uib.no


Løn
Professor vert lønt etter lønssteg 72-80 (kode 1013) i lønsregulativet til staten ved 
tilsetjing. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.


Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. 


For informasjon om ein karriere ved Universitetet i Bergen sjå: 
http://www.uib.no/poa/karriere-ved-uib


Kvalifikasjonar
 Den som vert tilsett må ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarande kvalifikasjonar
 Dokumentert forskings- og undervisingserfaring i samfunnsmedisin
 Evne til å etablere forskingsmiljø ved hjelp av eigne nasjonale og internasjonale 


nettverk vil bli vektlagt
 Erfaring med prosjektleiing, koordinering av forskingsarbeid og forskingsstrategi vil 


bli lagt vekt på
 Det vert lagt vekt på evne til å hente inn eksterne forskingsmidlar
 Det vil bli lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid


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


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


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







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 vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida.


Legg ved:
 CV, med fullstendig oversyn over utdanning og erfaring
 Kopi av vitnemål
 Dokumentasjon av eigen pågåande forsking
 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)


Det er viktig at dei vitskaplege arbeid som skal takast omsyn til er lagt ved i sin 
heilskap som pdf filer.


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.


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







Stillingsomtale


Professor i samfunnsmedisin (50 %)


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er 
det ledig ei 50 % stilling som professor i samfunnsmedisin.


Om instituttet
Institutt for global helse og samfunnsmedisin driv forskning og undervisning i faga 
allmennmedisin, arbeidsmedisin, epidemiologi, fysioterapivitskap, genetisk rettleiing, 
internasjonal helse, medisinsk etikk og vitskapsteori, medisinsk statistikk,
samfunnsmedisin og sjukepleievitskap.


Instituttet er organisert i forskingsgrupper som organiserer forskingsaktiviteten ved 
instituttet og i faggrupper som organiserer undervisningsarbeidet. Den som vert tilsett kan i 
samråd med instituttleiar velje kva for ei forskingsgruppe ho/han ønskjer å knytte seg til. 
Den som vert tilsett skal og delta i undervisning av studentar på profesjonsstudiet i medisin 
og vere knytt til faggruppa for samfunnsmedisin og epidemiologi med eit særleg ansvar for 
undervisning i emner som høyrer til faggruppa.


Fagområdet samfunnsmedisin har eit samfunns- og befolkningsperspektiv på helse. 
Emnet sosialmedisin har eit spesielt fokus på sosiale helsedeterminantar og sosial ulikheit 
og helse i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Ei fagleg utvikling i retning av 
sjukdomsbyrdevurdering og prioritering av helsetenester knyt seg naturleg til spørsmål om 
ulikheit i helse. Fagfeltet mellom tradisjonell samfunnsmedisin, prioriteringsspørsmål og 
global helse er i sterk utvikling og er eit strategisk viktig tematisk område for instituttet.    


Faggruppe for samfunnsmedisin og epidemiologi har 14 personar i fast professor- eller 
førsteamanuensis-stilling fordelt på 10 årsverk. Dei er knytt til fagområda sosial- og 
trygdemedisin, førebyggjande medisin, etikk og vitskapsteori, epidemiologi, 
arbeidsmedisin og medisinsk historie. 


Stillinga
Stillinga skal styrke undervisning og forsking innan sosial ulikskap i helse og helsetenester 
i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv med særleg fokus på sjukdomsbyrde og 
prioriteringsspørsmål. 


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


Retningsliner
Søkjar må dokumentera undervisnings- og administrativ erfaring, samt erfaring med 
populærvitskapleg formidling. 


Det er naudsynt med pedagogisk grunnutdanning. Søkjarar som ikkje fyller dette kravet 
ved tilsetjinga, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført innan 
eit år etter dato for tilsetjing. 


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


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 til dømes gjerast ved 
innsending av prov for gjennomført pedagogisk utdanning slik som;


 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, slik som 
alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


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







Permanent part-time position as Professor of Global Public Health at the 
Department of Global Public Health and Primary Care


At the University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care, 
there is vacant a permanent part-time position (50 %) as professor of global public 
health.


The position shall strengthen teaching and research in the area of social inequality in 
health and health services in a national and international perspective, with particular 
emphasis on burden of disease and priority issues.


The person in the position is expected to initiate and direct research, perform
research supervision, participate in relevant teaching and examination work, and 
perform administrative tasks by the, at any time, given rules and regulations.


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 Rolv Terje Lie, phone: +47-55 58 85 33, e-mail: rolv.lie@isf.uib.no eller 
professor Kjell Haug, phone: + 47 55 58 61 46, e-mail: kjell.haug@isf.uib.no


Salary 
Professor salary will be paid in accordance with level 72-80 (code 1013) on the 


government salary scale, at present NOK 639 500 – 779 600 gross p.a. for a full time 


position. 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.


For more information regarding a career at UiB please visit; 


http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib


Qualifications 


- The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding 
qualifications


- Documented research- and teaching experience in primary care 
- Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a research environment 


through own national and international network building
- Experience with the management of research projects, coordination of research 


activities, as well as strategic research work will be emphasized
- Emphasis will be put on the ability of the applicant to successfully and 


independently generate funding for research
- 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.


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


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 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 15)


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.


Closing date for applications:







DESCRIPTION OF POSITION
Permanent part-time position as Professor of Global Public Health at the 
Department of Global Public Health and Primary Care


At the University of Bergen, Department of Global Public Health and Primary Care, 
there is vacant a permanent part-time position (50 %) as professor of global public 
health.


Department of Global Public Health and Primary Care
Department of Global Public Health and Primary Care conducts research and 
teaching in the subjects of epidemiology, general practice, genetic counseling,
international health, medical ethics, medical statistics, nursing science, occupational 
medicine, physiotherapy science and public health.


The department is organized in research groups that organize research activities and 
in branches (faggrupper) that organize teaching activities. The successful applicant 
may, in consultation with the Head of the Department choose which of a research 
group she / he wishes to be connect to. The successful applicant will participate in 
the teaching of medical students and PhD-students and be a member of the Public 
Health and Epidemiology Branch with particular responsibility for teaching subjects 
belonging to this branch.


The Public Health and Epidemiology Branch has a community and population 
perspective on health. The topic social medicine has a particular focus on social 
determinants of health and inequality in health in a national and international 
perspective. The recent developments in burden of disease estimation and research 
on prioritization of health services are highly relevant to research on inequality in
health. The joint area of traditional social medicine, prioritizing issues and global 
health is growing rapidly and is an important strategic area for the department.


The Public Health and Epidemiology Branch has 14 persons in permanent positions
as professor or associate professor positions (altogether 10 full positions). They are 
working in the fields of epidemiology, insurance medicine, medical ethics and science 
theory, medical history, occupational medicine, preventive medicine and social 
medicine.


Teaching and research
The position shall strengthen teaching and research in the area social inequality in 
health and health services in a national and international perspective, with particular 
emphasis on burden of disease and priority issues.


The person in the position is expected to initiate and direct research, perform 
research supervision, participate in relevant teaching and examination work, and 
perform administrative tasks by the, at any time, given rules and regulations.


Guidelines


Applicants must document teaching- and administrative experience, in addition to 
experience with the dissemination of popular science.







Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who 
does not have such competence at the time of his/her appointment will be offered 
training and will be required to produce evidence of such competence within one year 
of the date of appointment. 


Reference is made to the University's General Regulations which state that as 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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