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Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 90/14: Budsjett 2015 – prinsipper og status  
b) Fakultetsstyresak 98/14: Budsjett 2015 - forslag rammefordeling institutter og enheter  
c) Vedlegg: Notat - Økonomirapport pr mars 2015 MOF 
d) Vedlegg: Notat – Areal ved MOF 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges resultatrapport pr mars 2015 fram for fakultetsstyret. Detaljene i 
regnskapet er redegjort for i vedlagte notat. 


Ved utgangen av mars viser regnskapet et overskudd på 16,5 millioner kroner. Det er 2,7 
millioner kroner lavere enn budsjett og 4,1 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor. 


Budsjettet for 2015 er stramt og i 2014 hadde fakultetet et samlet underskudd på 11 millioner 
kroner. Det vises til fakultetsstyresakene 90/14 og 98/14 som omtaler utvikling i fakultetets 
økonomi over de siste årene og med premisser for å komme i budsjettbalanse. Fakultetet har 
fått tillatelse fra Universitetsdirektøren til å skyve på nedbetalingsplanen og ikke betale ned 
på underskudd fra tidligere år i 2015. 


Vurdering 
Alle instituttene har utarbeidet prognose for 2015 men det er flere institutter som har 
økonomiske utfordringer. Fakultetsledelsen følger opp institutter med underskudd i egne 
møter og det utarbeides planer for budsjettbalanse.  


Det er tidlig på året, men likevel viktig å ha en god oversikt over den økonomiske statusen. 
Totalt sett er det ikke store avvik på enkeltposter. Positive avvik på personalkostnader totalt 
sett er en god indikator på en positiv økonomisk utvikling. Det praktiseres en restriktiv praksis 
i forhold til nyansettelser og vi har kontinuerlig en grundig gjennomgang antall årsverk og 
personalkostnader. Likevel er det indikasjoner fra enkelte institutt om at det er stramt i styre 
innenfor rammen. Dette vil bli fulgt opp gjennom møter de nærmeste ukene. 


Fakultetets målsetning er å gå i balanse på årets tildeling og overføre negativt avvik fra 
tidligere år til 2016. Det er gjort innstramminger i grunnbevilgningen, og det er god aktivitet i 
BOA.  


Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Pr mars er 
aktiviteten marginalt høyere enn budsjett – 0,9 millioner kroner). Aktiviteten på BOA svinger 
gjennom året, spesielt for kostnader som ikke er lønn (investeringer og kjøp av tjenester). 
Utfra de prosjektene vi kjenner til nå, opprettholdes budsjettmålsetningen. 
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Areal ved MOF 
Fakultetet disponerer over 57 000 m2 til forskning, undervisning, formidling og innovasjon. 
Arealkostnadene er 11 % (71 millioner kroner) av fakultetets totalramme på 630 millioner 
kroner i grunnbevilgningen. I vedlagte notat til denne saken gis styret en kort arealoversikt 
med økonomiske størrelser knyttet til arealene.  


Bruken av arealene våre etter områder vises under. Årsaken til den store andelen fellesareal 
er at enkelte bygg som BB-bygget og Nytt odontologibygg har mye teknisk avansert 
infrastruktur. 


Figur 1 Fakultetets arealbruk etter bruksområde


 


Fakultets- og instituttledelsen vil i 2015 ha en gjennomgang av fakultetets arealbruk og 
vurdere modeller for å oppnå mer effektiv arealbruk. 


 


Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2015 til etterretning.  


2. Fakultetsstyret tar orienteringen om areal til etterretning. 


 
 
Nina Langeland 
Dekan 


  


 
  Inger Hjeldnes Senneseth 


Fung. fakultetsdirektør  
 
VEDLEGG:  


1) Notat MOFs økonomirapport pr mars 2015  
2) Notat Areal ved MOF (2015) 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport pr. mars 2015 
Grunnbevilgningen (GB) 
Ved utgangen av mars viser regnskapet et overskudd på 13,7 millioner kroner. Det er 2,7 millioner kroner 
svakere enn budsjett, men 4,1 millioner kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor. Det er normalt med et 
driftsoverskudd i første halvdel av året fordi inntektene våre fra statsbudsjettet kommer jevnt gjennom 
året, mens vi har høyere kostnader på slutten av året. Hovedårsaken til et mindre driftsoverskudd enn 
planlagt er at kostnader (3 millioner kroner) for utplassering av studenter er kommet tidligere enn i fjor og 
det som er budsjettert. Dette vil rette seg opp i neste måned. De enkelte elementene i resultatet 
gjennomgås nedenfor. 
 
Tabell 1 – Regnskap pr mars 2015 (tall i hele 1 000)   


 
 
Inntektene er 0,8 millioner kroner (0,6%) lavere enn budsjettert. Avvikene skyldes lavere instituttinntekter, 
spesielt ved kjernefasilitetene og spesialistutdanningen. Rutinene for fakturering ved disse enhetene vil 
gjennomgås for å sikre at årsresultatet ikke påvirkes negativt. 
 
Det er netto kjøpt utstyr og varer for 1,4 millioner kroner. Det er 0,2 millioner kroner mindre enn 
budsjettert. Det er kjøpt varer til bruk ved OUK for nær 0,9 millioner kroner mer enn budsjett pr mars. Det 
forventes likevel at OUK vil holde seg innenfor rammen for året sett under ett. For kjøp av utstyr er det ført 
en reversering av en periodisering ved årsskiftet på 1,2 millioner kroner. Fakturaen forventes ført senere i 
året. Det forventes at varekjøp/investeringer blir innenfor de budsjetterte rammer i 2015. 
 
Lønnskostnadene pr mars er 2,1 millioner kroner lavere enn budsjett til tross for at mottatte refusjoner er 
0,5 millioner lavere enn budsjett. Med få unntak har enhetene positive budsjettavvik på lønn pr mars. Lønn 
pr april viser en god trend og det forventes positive avvik også i april. 
 
Andre driftskostnader er 1,6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Hovedårsaken er at fakturaer på til 
sammen 3 millioner kroner for tilskudd til samarbeidende helseforetak og Bergen kommune for 
utplassering av studenter har kommet tidligere enn budsjettert. Dette er et periodiseringsavvik og vil ikke 
påvirke resultatet for året. 
 
Netto interne transaksjoner har et negativt avvik på 2,6 millioner kroner. Det er ulike avvik både på interne 
inntekter og interne kostnader. Størst avvik er lavere fakturerte inntekter ved kjernefasilitetene på 4,2 
millioner kroner. I tillegg er det en negativ resultateffekt av egenfinansiering bidragsprosjekter på 2,1 
millioner kroner. Hoveddelen av dette er et midlertidig avvik. 
  
Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 8,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette er et 
periodiseringsavvik og skyldes et større utstyrskjøp.  


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 645 716      178 208     177 411     -797           0 % 170 891 4 %
Utstyr og varekjøp 27 973        1 622         1 428         194            12 % 1 123 -27 %
Lønn 490 543      130 912      128 805      2 107         2 % 124 539 -3 %
Andre driftskostn 70 243        15 251        16 869        -1 618        -11 % 18 432 8 %
Internhandel 56 957        13 962        16 573        -2 611        -19 % 17 178 4 %
Sum kostn 645 716      161 747     163 675     -1 928        -1 % 161 271       -1 %
Driftsresultat -             16 461       13 736       -2 726        9 620           43 %
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Bidrags- og oppdragsaktivitet 
I mars har den eksternfinansierte aktiviteten vært høy, og hittil i år er aktiviteten 58,8 millioner kroner. 
Dette er 0,9 millioner kroner høyere enn budsjettert, og 27% (12,6 millioner kroner) høyere enn i fjor. 
Økningen ligger i all hovedsak i NFR-finansiert aktivitet, som er 71 % (11,8 millioner kroner)  høyere hittil i 
år enn tilsvarende periode i fjor. 
 
Tabell 2 – BOA pr mars 2015 


 
 
Oppdragsaktivitet: Aktiviteten per mars er 0,25 millioner kroner lavere enn budsjett, og 1,3 millioner lavere 
enn samme tid i fjor. Ett av to større prosjekt er i sluttfasen og aktiviteten vil bli noe lavere i år enn i fjor.  
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten i NFR-prosjekter fortsetter den positive utviklingen, og er per mars 
28,5 millioner kroner. Ved 4 av de 5 instituttene er aktiviteten høyere enn budsjettert, og spesielt ved K2 
(65 % høyere) og IBM (26 % høyere) er det høy aktivitet. Aktiviteten ved IGS ligger noe bak skjema og er 2,3 
millioner lavere enn budsjett, da mange prosjekter er i startfasen. Aktiviteten ved fakultetet er totalt 3,3 
millioner kroner høyere enn budsjett, og hele 11,8 millioner høyere enn på samme tid i fjor. Både IBM, K2 
og spesielt IGS forventes å ha langt høyere aktivitet i år enn i fjor, på grunn av økende aktivitet i SFFene og 
mange nytildelinger fra bl.a. FRIPRO og GLOBVAC-programmene i fjor som vil komme i gang i år. 
 
EU-prosjekter: Det negative avviket i den EU-finansierte aktiviteten fra forrige periode er nå redusert til 0,4 
millioner kroner, hovedsakelig ved avslutning av et EU-prosjekt. Aktiviteten er nå 0,224 millioner kroner 
høyere enn i fjor. Kostnadene i EU-finansierte prosjektene belastes ujevnt gjennom året, og vi forventer 
aktivitet lik budsjett. Instituttene forventer at EU-aktiviteten i sum vil være omtrent tilsvarende som i fjor.   
 
Annen bidragsaktivitet: Denne gruppen inneholder kategoriene Statlige (f. eks. Helsedirektoratet, 
helseforetakene), Organisasjoner, Gaver, Gaveforsterkning, Næringsliv/Privat, Stiftelser og Annet. Tabell 3 
viser aktiviteten spesifisert på disse kategoriene. Kategoriene Gaver og Gaveforsterkning utgjør sammen 
halvparten av årsbudsjettet i gruppen, og her er aktiviteten best i forhold til budsjettet. Spesielt er det mye 
aktivitet på prosjekter finansiert av Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian 
Gerhard Jebsen. Stiftelser og Statlige er de to andre store kategoriene, og her er aktiviteten noe bak 
budsjettet. Stiftelser kan sees i sammenheng med Gaver, da disse aktivitetene overlapper hverandre.  På 
Statlige skyldes avviket periodiseringsavvik i budsjetteringen av midler fra Helsedirektoratet på IKO. Samlet 
er aktiviteten i denne gruppen 1,5 % lavere enn budsjett, og vi forventer aktivitet som budsjettert i 2015. 
 
Tabell 3 – Annen bidragsaktivitet pr. mars 2015 


 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 6 822 1 682 1 431 -251 2 723 -1 292


NFR - bidragsaktivitet* 93 067 25 118 28 464 3 346 16 617 11 847        


EU - bidragsaktivitet 13 743 3 300 2 879 -422 2 654 224            


Annen bidragsaktivitet 113 368 27 756 25 980 -1 776 24 112 1 868         
Sum BOA 227 000 57 857 58 754 897 46 106 12 648
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Overføringer BOA 
Tabellen nedenfor viser overføringer i BOA pr utgangen av mars 2015. Overføringene er redusert med ca. 
25,9 millioner kroner siden årsskiftet. Saldoene er noe redusert på de fleste finansieringskildene, men 
hovedvekten av endringen skyldes den store aktiviteten på NFR-prosjekter, samt bruk av mottatte 
gavemidler. Det er brukt 24,4 millioner kroner på NFR-prosjekter som ikke var innbetalt per mars. Dette 
skyldes hovedsakelig prosjekter på IGS og henger trolig sammen med kontraktsforhandlinger, da NFR 
stopper utbetalinger så når kontraktsforhandlinger pågår. Vi følger opp dette med instituttet. 
 


 
 


Midler overført fra Innovest - fakultet 19 
Ved inngangen til 2015 hadde fakultetet 9,1 millioner kroner overført fra Innovest regnskapsført på fakultet 
19. Det er så langt i år brukt nær 94.000 kroner. Kostnadsbruken varierer og det er usikkert hvor mye som 
vil bli overført til 2016. Det vil bli overført ytterligere 4 millioner kroner til UiB i 2015. 
 


 
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Budsjettet for 2015 er stramt. I 2014 hadde fakultetet et samlet underskudd på 11 millioner kroner. 
Fakultetet kan ikke dekke inn underskuddet fra tidligere år, noe Universitetsdirektøren har akseptert. Dette 
er lagt inn i budsjettet som overføring av underskudd til 2016. Fakultetets plan for nedbetaling av tidligere 
års underskudd er dermed utsatt til 2016 og 2017.  
 
Alle enheters inntekter og kostnader er gjennomgått og vurdert. Det er en del avvik på enkeltposter, men 
pr nå er det ikke vesentlige avvik som sannsynlig vil gi effekt på årsresultatet. Personalkostnader er vår 
største kostnad. Fakultetet har en restriktiv praksis i forhold til nyansettelser i grunnbevilgningen, med 
oppdatert oversikt over årsverk og personalkostnader. Hovedregelen er at institutter som har underskudd 
må dekke inn underskuddet før tilsettinger kan effektueres. Det er gjennomført innstramminger i driften av 
fakultetets fellesavsetninger, fakultetsadministrasjon og instituttene.  
 
Så langt i 2015 er det ikke vesentlige avvik eller forhold som tilsier endring av målet om driftsmessig 
balanse i årets tildeling og dermed overføring av negativt avvik på 11 millioner kroner i grunnbevilgningen.  


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Pr. mars har vi et avvik i forhold til 
budsjett på mindre enn 2 %. Aktiviteten på BOA svinger gjennom året, spesielt for kostnader som ikke er 
lønn (investeringer og kjøp av tjenester). Utfra de prosjektene vi kjenner til nå, opprettholdes 
budsjettmålsetningen: 


Finansieringskilde Prosjektnavn: mars 2015
1. Oppdragsaktivitet 4 032           
2. NFR - bidragsaktivitet -24 407        
3. EU - bidragsaktivitet -170            
4. Annen bidragsaktivitet 219995 PA - Statlige 9 857           


399995 PA - Organisasjoner 319             
469994 PA - Gaveforsterkning 24 986         
469995 PA - Gaver 49 056         
499995 PA - Næringsliv/privat 3 014           
599995 PA - Stiftelser 3 800           
699995 PA - Annet utland 1 475           


Totalt 4. Annen bidragsaktivitet 92 509         
Totalsum 71 963         


I/K   Hittil i år - budsjett   Hittil i år - regnskap   Hittil i år - avvik   Årsbudsjett
Innt. 0 -83 017 83 017 0
Kostn. 858 624 93 737 764 887 9 089 672
Overf. -9 089 312 -9 089 673 361 -9 089 672
Resultat -8 230 688 -9 078 953 848 265 0
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• Oppdrag: 6,8 millioner kroner 
• NFR: 93,1 millioner kroner 
• EU: 13,7 millioner kroner 
• Andre: 113,4 millioner kroner  


 
Siden årsskiftet er overføringene til neste år redusert med 25,9 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig 
forskuttert aktivitet på NFR-prosjekter, og vi forventer innbetalinger fra NFR i april. Det er høy aktivitet ved 
fakultetet, som isolert sett skulle tilsi at overføringene reduseres, men vi får også stadig nye prosjekter og 
tilstreber å være a jour med fakturering av prosjektene for å minimere vår risiko. Vi forventer derfor ikke å 
bygge ned overføringene i år. 
 


Fakultet 19 
Av i overkant av 9,0 millioner kroner som var på prosjektene ved årsskiftet, forventes det at 8,0 millioner 
overføres til neste år. 
 
 
 
16.04.2015 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Notat – vedlegg til fakultetsstyresak 30/15 


Areal ved MOF 
Bakgrunn 
Fakultetet disponerer 57 250 m2 til forskning, undervisning og formidling. Arealkostnadene er 11 % (71 millioner 
kroner) av fakultetets totalramme på 630 millioner kroner i grunnbevilgningen. Det er en betydelig ressurs og det er 
et ønske gjennom denne saken å gi styret en oversikt over de arealene vi disponerer, økonomiske størrelser knyttet 
til arealene, hvordan vi styrer bruken av arealene og hvilke planer det er for utvikling av arealene våre videre. 


Om arealene våre 
Totalareal (brutto + felles) ved fakultetet (22 bygg):  57 250 m2 


Herav:   Leieareal UiB (internhusleie)   46 142 m2 


Leierettsareal (innbetalt investering):  10 468 m2 


Leieareal sykehus (husleie helseforetak):      640 m2 


 
Totalarealet (brutto + felles) ved fakultetet fordelt på bruksområde: 


Forskningslaboratorium:   12 470 m2 


Undervisning:       8 315 m2 


Kontor:      10 738 m2 


Klinikk:        3 269 m2 


Annet og fellesareal:    22 458 m2 (1) 
Sum:      57 250 m2 


1) Fellesareal = korridorer/ganger, trapperom, heisrom, tekniske rom, etc. Bygg for biologiske basalfag og Odontologibygget størst 
fellesareal (8 516 m2/4 280 m2) pga. komplisert/avansert infrastruktur.  


 
Tabell 1: Instituttene og fakultetsadministrasjonen har sine administrasjoner i følgende bygg: 


Enhet Bygg Bruttoareal* m2 


Institutt for biomedisin (IBM) Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 67 11 567 m2 
Institutt for klinisk odontologi (IKO) Nytt odontologibygg (NOB), Årstadveien 19 


- Odontologisk universitetsklinikk (OUK) 
3 720 m2 


2 991 m2 
Klinisk institutt 1 (K1)** Laboratoriebygget, Jonas Lies vei 87 


- Sentralblokken 
- Dyrestall Vivarium 
- Dyrestall BBB 
- Gamle hovedbygg 
- Hudbygget 
- Øyebygget 
- Sandviken 


768 m2 
2 075 m2 


1 417 m2 


442 m2 


395 m2 
191 m2 
508 m2 
527 m2 


Klinisk institutt 2 (K2)** Laboratoriebygget, Jonas Lies vei 87 
- Sentralblokken 
- Kvinneklinikken 
- Barneklinikken 


4 170 m2 
67 m2 


461 m2 
641 m2 


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin (IGS) 


Kalfarveien 31 
- Årstadveien 21 (Senter for int. helse) 
- Brakkerigg ODH 


2 263 m2 
759 m2 


220 m2 
Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, administrasjonen 


Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28 
Andre bygg *** 


2 099 m2 


4 683 m2 
*)  Datagrunnlag fra «Lydia» og leierettsoversikt fra Helse Bergen 
**)  K1 og K2 er også lokalisert i flere andre bygg på Haukelandsområdet. 
***)  Undervisnings- og studentareal, etc i Overlege Danielsens hus, Studenthuset Gade, BB-bygget, Odontologibygget, SMU-


bygget/Appendix, Sentralblokken, Utsikten og Stavanger universitetssykehus. 
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Økonomiske størrelser 
Areal er en betydelig ressurs for fakultetet. Fakultetet disponerer også leierettsarealer som ikke fremkommer med 
husleiekostnad i regnskapet. Dette skyldes at staten betalte inn et investeringstilskudd ved byggingen av 
Sentralblokken som da ble universitetets eierandel.  
 
Arealet vårt og dermed arealkostnadene er ikke fordelt videre på instituttene, men håndteres som en fellesressurs 
på fakultetsnivå. Endringer i areal (både størrelse, prisvekst og andre forhold) påvirker derfor ikke direkte 
instituttenes budsjettrammer. I flere år har det vært en større økning i internhusleien ved UiB enn i fakultetets 
inntekter. Husleieøkningen skyldes først og fremst etterslep på bygg og vedlikehold og behovet for økte 
investeringer i universitetsbyggene.  
 
I 2015 er fakultetets husleiekostnader vel 71 millioner kroner som er vel 11 % av bevilgningen fra 
Kunnskapsdepartementet. Husleieinntekter fra eksternt finansierte stillinger og synliggjøring av husleieinntekter fra 
rammetildelingene for rekrutteringsstillingene reduserer netto arealkostnader til vel 50 millioner kroner.   
 
Tabell 2 -  Arealkostnad 


 
 
Eksternt finansierte årsverk forventes å betale over 11,5 millioner kroner i husleie og rammetildelingene for 
rekrutteringsstillingene bidrar med om lag 9,5 millioner kroner, til sammen 20 millioner kroner.  
 
De siste årene har husleien fakultetet betaler økt mer enn den pris og lønnskompensasjonen vi har fått. Noe av 
økningen skyldes at vi har fått økt areal, men det alt vesentlige skyldes at kostnadene ved eiendomsmassen ved UiB 
øker mer en den generelle prisstigningen. Husleieøkningen skyldes etterslep for vedlikehold og økte investeringer i 
bygg ved UiB. 
 
Tabell 3 – Vekst i arealkostnadene  


 
*P/L = Pris- og lønnskompensasjon 
 
Når veksten i arealkostnader er større enn pris- og lønnskompensasjon, fører det til redusert handlingsrom for 
fakultetet på andre områder. Fakultetet har flere eksternt finansierte stillinger som bidrar men er dermed også i 
større grad avhengig av bidrag fra den eksterne finansieringen for å dekke blant annet økte husleiekostnader. 
 
Av større arealendringer på kort sikt, vil kostnadene våre øke ytterligere ved innflytting i BUSP hvor UiB har gjennom 
investeringstilskudd sikret økte arealer i Helse Bergens nye bygg (BUSP). Innflytting forventes 2017 og husleien for 
fakultetet vil da øke. 


Arealkostnad 2015
Internhusleie 68 751
Leie HUS 1 945
Leie SUS 500
Sum kostnad 71 195


Bidrag fra BOA -11 594         
Bidrag fra rekruttering -9 486            
Sum Kostnadsreduksjon -21 080         


Netto arealkostnad 50 115


Arealkost %-vekst P/L *
2012 38,00             
2013 43,10             13 % 3,3 %
2014 46,20             7 % 3,5 %
2015 49,60             7 % 3,0 %
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Hvordan styres bruken av arealene 
Areal er en fellesressurs ved vårt fakultet. Økte husleiekostnader dekkes inn ved generelle budsjettkutt i andre deler 
av budsjettet. Instituttene er ikke direkte påvirket av husleieøkninger men får indirekte effektene ved budsjettkutt i 
rammene eller reduksjon i andre budsjettposter som rekrutteringsstillinger og andre fellessatsinger. 
 
Fakultets- og instituttledelsen vil i 2015 ha en gjennomgang av fakultetets arealbruk og vurdere modeller for å oppnå 
mer effektiv arealbruk. 
 


Campus Haukeland/Årstadvollen – fremtidsvyer 
 
Medisinsk ferdighetssenter UiB 
En arbeidsgruppe ved fakultetet har i januar utarbeidet en oppdatert behovsanalyse for et ferdighetssenter. På 
grunnlag av denne arbeides det nå med å finne egnet areal til senteret. Fakultetet har satt av kr 10 mill. til 
ferdighetssenter hvorav kr 7,5 mill. til ombygging og kr 2,5 mill. til utstyr.  


 
Rehabilitering av auditorier 
Oppussing av stort auditorium i Sentralblokken starter etter planen 1. juni. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
Helse Bergen og UiB, og prosjektet ledes av Eiendomsavdelingen UiB. 
Rehabilitering av auditoriet i Armauer Hansens hus (AHH) er på vent da det mangler sluttfinansiering av prosjektet. 
Opprinnelig kostnadskalkyle er nedjustert og det anslås at prosjektet koster ca kr 12 mill. Fakultetet har en avsetning 
hos Eiendomsavdeling på ca kr 8,5 mill. til rehabilitering av auditoriet i AHH.  


 
Rehabilitering Overlege Danielsens hus 
I bygget er det problem med utette fasader og mangelfullt ventilasjons- og varmeanlegg.  
Forprosjekt for oppgradering av bygget med nye fasader, ventilasjons og varmeanlegg er ferdigstilt og klart. 
Eiendomsavdelingen har ikke funnet budsjettdekning for å starte arbeidene i år, men det er håp om å kunne starte 
arbeidene i løpet av 2016. 
Rehabilitering av studentlokalene i underetasjen forventes å ha oppstart i høst. 
 
Senter for barn, unge og psykosomatisk medisin 
Første del av Senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSPI) reises nå av Helse Bergen på tomten mellom 
Sentralblokken/BB-bygget og Haukelandsbakken. BUSPII vil etter planen påbegynnes etter 2017. UiB’s arealer i 
Barneklinikken og Kvinneklinikken (unntatt auditoriet) vil bli lokalisert i BUSP. Kvinneklinikken vil etter planen flytte 
til BUSP ca. 2022. UiB har kjøpt seg inn i BUSP med utvidelse av areal. 
 
Vyene for utvikling av campus Årstadvollen 
Det er ønskelig med en samling av allmennmedisinske og kliniske fagmiljøer på Årstadvollen for bl.a. å utnytte 
mulighetene og styrke UiB’s og Bergens posisjon innenfor den nye nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for 
helse og omsorgssektoren «HelseOmsorg 21». Det er foreslått at det utvikles en visjon og en plan for en 
helsecampus som omfatter tomten gammelt odontologibygg står på, nytt odontologibygg, Overlege Danielsens hus 
og tomten foran Alrek. Interessenter i samlokalisering og samarbeid på campus Årstadvollen er bl.a. Det 
psykologiske fakultet, Folkehelseinstituttet, Uni Helse, Bergen kommune, Helse Bergen og Bergen 
Teknologioverføring (BTO). 
  
UiB satte høsten 2014 av en mindre bevilgning til å starte utredning av Campus Årstadvollen. Dette er en del av UiB’s 
Klyngestrategi.  
 
 
 





		Sak 30-15 Økonomirapport pr mars 2015

		Vedlegg 1 - Notat MOFs økonomirapport pr mars 2015

		Vedlegg 2 - Notat Areal ved MOF (2015)
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 33/15 


Sak nr.:  2014/9566  Møte: 22.04.2015 


 
 
 


 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDE 2014 – I 
FAGOMRÅDET MEDISIN (BIOKJEMI) – VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN – 
GODKJENNING AV VURDERING FRA SAKKYNDIG KOMITÉ 
 
Innen fristen 15.09.2014 søkte førsteamanuensis Knut Teigen om opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (biokjemi). 
 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevnte følgende sakkyndige komité til å 
vurdere Knut Teigen sin kompetanse: 


Professor Anni Vedeler (komiteleder), Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen 


Professor Finn Drabløs, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU 


Professor Bjørn-Olav Brandsdal, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø 
 
Den sakkyndige komité erklærer enstemmig og uten tvil, at Knut Teigen har den 
samlede kompetanse som kreves av en professor innen fagområdet biokjemi. 
 
Søker meddelte i e-post av 20.03.2015 at han ikke hadde kommentarer til komitéens positive 
vurdering. 
 
Forslag til vedtak 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at 
førsteamanuensis Knut Teigen fyller kravene for opprykk til professor etter 
kompetanse i fagområdet medisin (biokjemi) i samsvar med Forskrift av 
09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1. 


 
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Knut Teigen tittel og lønn 
som professor med virkning fra 15.09.2014. 


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør     Gerd Johannessen 
       seksjonssjef personal 


 
 
 


24.03.2015 /STLØ  
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Vedlegg: 


Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse 


Oppnevning av sakkyndig komité 


Sakkyndig vurdering 


Ingen merknader fra søker 







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


OVERSENDELSEAV SØKNAD OM


PERSONLIGOPPRYKKTIL PROFESSORETTERKOMPETANSE VED UiB


Jfr forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


S knadsfrist: S knad må være mottatt å fakultetet 15. se tember


Opplysninger om søker (fylles ut av søker selv):


Søkers etternavn: Fornavn: Fødselsdato:


Teigen Knut 20.06.1974


Søkers stilling:


Førsteamanuensis
Søkers høyeste utdanning/grad/institusjon:


PhD/UiB
Søkers spesialitet m. h. t. fordypning:


Biomedisin


Ja Nei


Har søker p.t. til vurdering søknad på utlyst professorstilling?


Hvis ja, oppgi hvilke(n) institusjon(er): Senter for farmasi / klinisk institutt 2 - utlyst stilling
som Professor i farmasi (farmakologi) - (Ref. 14/5700
(Haavik))


Ja Nei


Har søker sendt inn søknad om opprykk til professor eller vært vurdert


for professorkompetanse i løpet av de siste to år før søknadsfristen?


Hvis ja, oppgi institusjon(er) og fagområde(r):


Oppgi søknadsfrist(er):


Søknadsfrist for stilling som ble søkt ved senter for farmasi var 27.07.2014 med frist for sakkyndig uttalelse fra vurderingsnemd 25.11.2014


Fylles ut av instituttet:


Institutt: j7 R77
Kontaktinformasjon ved instituttet: Kontaktperson, postadresse, tlf nr og e-postadresse:


/ ' 4,r-t
, <(


Søkers fagområde iflg tilsetting:
(/ , 2 (‘( r.,/(-2c (


Når ble det evt sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområde/spesialitet?


, 2.>


Skjema oppdatert november 2011







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


ERKLÆRINGFRABEDØMMELSESKOMITEEN
Sett kryss her


Komiteen avgir enstemmig kompetanse-erklæring


Søker bedømt kompetent for opprykk


Annet utfall av bedømmingen —


Søker er ikke er erklært kompetent for opprykk


Sted og dato


Underskrift


Vedlegg til søknadsskjemaet:


søknad


cv


publikasjonsliste og publikasjoner, jfr retningslinjene:


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


Skjema oppdatert november 2011







Søknad om personlig opprykk til
Professor etter kompetanse ved UiB


Søker: Knul Teigen, Forsteamanuensis ved Institutt for Biomedisin
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Jeg er ansatt som førsteamanuensis ved institutt for Biomedisin, UiB der jeg har vært integrert i


Biogjenkjenningsgruppen siden jeg startet i nåværende stilling i 2008. Jeg har arbeidet innen fagfeltet


fysikalsk biokjemi med ulikeavanserte metoder som krever innsikt i alle realfagene, fysikk, kjemi,


biologi, matematikk og informatikk, for å forstå hvordan små molekyler binder til og påvirker


reseptorer. Gjennom samarbeid med forskere fra de forskjellige fagmiljøene på Universitetet i


Bergen, nasjonalt, og gjennom forskningsopphold i USA har jeg opparbeidet meg tverrfaglig


kompetanse innen realfagene generelt og spesifikt innen rasjonell utvikling av medikamenter. Jeg har


anvendt avanserte eksperimentelle metoder og i tillegg utviklet teoretiske metoder for å studere


protein-ligand interaksjoner. Se vedlagte CV.


l'itenskopelipe krHlifilmsjoner


Mine samlede publikasjoner (se vedlegg) har blitt sitert 410 ganger (når selv-siteringer er sett bort


fra) og min h-index er 13 (ifølge web of science). Min doktorgradsavhandling var relatert til


eksperimentelle studier kombinert med datamodellering av protein-ligand interaksjoner, spesielt


knyttet til enzymet fenylalanin hydroksylasel'
2,3,4,5,6.


Jeg har fortsatt å studere dette enzymet og de


øvrige enzymene i familien de aromatiske aminosyrehydroksylasene, ved hjelp av eksperimentelle
11.biofysikalske metoder i kombinasjon med teoretiske modeller7' 8, 9,


10,
	 I samarbeid med kjemisk


institutt ved UiB har vi også studert reaksjonsmekanismen for fenylalanin hydroksylase ved hjelp av


teoretiske kvantemekaniske beregninger12' 13,14,15.Metodene som har blitt anvendt på de aromatiske


aminosyrehydroksylasene har jeg anvendt på lignende systemer i samarbeid med grupper lokalt ved


institutt for Biomedisin16, 17,18, andre grupper ved fakultetet19' 20, andre grupper nasjonalt21 og


internasjonalt22' 23. Jeg har vært spesielt interessert i å utvikle de teoretiske modellene og


bioinformatikk-vertkøyene vi har anvendt på biologiske systemer. Dette har resultert i utviklingen av


en metode for prediksjon av gunstige substitusjoner på et molekyl for å optimalisere binding til


spesifikke reseptorerer24. I løpet av min postdoktor periode var jeg til sammen 1 år i gruppen til David


Case ved Scripps Research Institute i La Jolla, California. Der arbeidet jeg med Ross Walker for å


utvikle metoder for å simulere dynamikken og beregne energien ved binding mellom biologiske


molekyler. Etter å ha fått fast stilling som førsteamanuensis ved UiB har jeg fortsatt samarbeidet med


grupper i California. Den første stipendiaten som jeg hadde hovedansvar for (Åge Skjevik) arbeidet på


et prosjekt for å studere dynamikken i biologiske membraner og hvordan lipidsammensetning er


viktig for hvordan membranen interagerer med andre molekyler. Gjennom samarbeid med San Diego


Supercomputer Center (SDSC) ved UCSD og Professor Ross Walker har vi utviklet en metode for å


kunne simulere komplekse membraner som er sammensatt av ulike lipider og proteiner. Metodene


er implementert i programpakken AMBER (www.ambermd.org) som benyttes av forskningsmiljøer i


hele verden for å studere dynamikk og interaksjoner mellom biologiske molekyler. Metodene er


spesielt anvendelig i rasjonell utvikling av legemidler. Åge Skjevik er nå postdoktor ved SDSC i


gruppen som utvikler AMBER programvaren, og vi er i tett samarbeid om den videre utviklingen av
,


metodene. Dette samarbeidet har nylig resultert i publikasjoner av metodene25' 26 og vi har flere


prosjekter på anvendelse av metoden som vil bli publisert. To masterstudenter i farmasi begynte i


gruppen min i august 2014. Disse vil anvende metodene vi har utviklet for å studere


membranintegrerte reseptorer som reguleres ved binding av legemidler.







De eksperimentelle metodene som har blitt anvendt for å studere hvordan små molekyler binder til


og stabiliserer proteiner har resultert i flere samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gruppen


har fått støtte fra Novo Seeds til å utvikle en metode for å screene bibliotek av små molekyler for


potensielle stabilisatorer av ustabile sykdomsmuterte proteiner (basert på «differential scanning


fluorimetry»). Formålet med dette prosjektet er å bygge opp et firma som kan ta interessante


forbindelser videre fra lovende forbindelser til legemiddel-kandidater. I samarbeid med Bergen


Teknologi Overføring (BTO) ser vi på muligheten for å patentere forbindelser vi allerede har funnet


ved hjelp av denne metoden.


Pedupopiske kvolipkosiOner, Oy veiledninp


Jeg har hatt hovedansvar for å veilede 4 kandidater frem til mastergrad i farmasi (samtlige har fått


karakteren A for sine oppgaver), der to av kandidatene har fortsatt med PhD prosjekt i min gruppe


(Åge Skjevik og Magnus Hole). Jeg har vært hovedveileder for ytterligere 1 kandidat i nanovitenskap


(avsluttet med karakteren A). Denne kandidaten (Maite Bezem) har fortsatt i gruppen som stipendiat


der jeg er medveileder på prosjektet. Jeg har også vært hovedveileder for 1. kandidat i medisinsk


cellebiologi (karakter B). Jeg har vært hovedveileder for 2 kandidater som har avlagt PhD graden ved


UiB — Mari Bratberg og Åge Skjevik. Bratberg ble ansatt som konsulent i Norwegian Petroleum


Consultants etter disputas i oktober 2012. Skjevik disputerte i januar 2013 og har fortsatt sin karriere


som postdoktor ved UCSD i California der vi har et tett samarbeid. Jeg har for tiden hovedansvar for 2


masterstudenter i farmasi (til juni 2015) og en stipendiat (Magnus Hole) som forventes å disputere i


2015. Jeg har i tillegg vært medveileder for masterstudenter og stipendiater i


Biogjenkjenningsgruppen i tillegg til masterstudenter ved kjemisk institutt (samarbeidsprosjekt med


Bengt Erik Haug på organisk syntese av legemiddelkandidater).


Ved Institutt for Biomedisin har jeg emneansvar for et obligatorisk metodekurs for masterstudenter i


nanovitenskap («BMED325») og et forskerkurs for stipendiater ved instituttet («BMED907»). Jeg er


også involvert som foreleser i andre kurs ved instituttet for medisinere, odontologer, ernæring og


farmasi-studenter. Jeg har også bidratt som foreleser på ulike kurs og sommerskoler internasjonalt


(Oxford - England, UCSD - California og Seili - Finland). Vedlagt søknaden er spesifisering av hvilke


kurs jeg har undervist og har emneansvar for (som del av min CV). Jeg har også lagt ved evaluering fra


studenter som har fulgt introduksjonsemnet for medisin/odontologi/ernæring - BIOBAS der jeg har


vært foreleser siden 2008. Evaluering fra studentene ble gjort på Mi Side og var tilgjengelig for alle


foreleserne til og med 2011. Evalueringer av meg som foreleser fra denne perioden fra samtlige


studenter som har besvart undersøkelsen er lagt ved. Vedlagt er også dokumentasjon på fullført kurs


i universitetspedagogikk.


ledererfUrilly


Jeg ble plukket ut til å delta på det første lederutviklingsprogrammet ved Fakultetet, Yngre


Forskningsledere (YFL) i 2009, som var en god erfaring for etablering av egen forskningsgruppe og


karriere. Min forskningsaktivitet er integrert i Biogjenkjenninsgruppen ved Institutt for Biomedisin


der jeg har ansvar for gruppens aktivitet innen bioinformatikk og utvikling av teoretiske metoder for


å studere biologiske systemer. Jeg er ansvarlig for samarbeidet med miljøet i San Diego og for







fremdriften av prosjektet som går på utvikling av metoder for å studere biologiske membraner og


hvordan de vekselvirker med andre biologiske molekyler. Vi har nå etablert en metode som vi


anvender på interessante medisinske problemstillinger og søker sammen om midler (i.e. Norges


Forskningsråd, National Institutes of Health, SPIRE, Fullbright) for finansiering til videre samarbeid.


Jeg er involvert som veileder for master og PhD-kandidater i gruppen (se over).


Jeg har vært medlem av Norsk Biokjemisk Selskap siden 2000 og har vært leder for lokallaget i Bergen


fra 2008 til 2010. I 2010 arrangerte NBS Bergen vintermøte på Storefjell med 400 deltakere og flere


internasjonale foredragsholdere. Jeg er involvert med å arrangere NBS sitt vintermøte i 2015 på


Svalbard, og for å sette sammen et program med internasjonale foredragsholdere.


Jeg har erfaring med flere råd og utvalg lokalt og nasjonalt, blant annet programutvalget for farmasi


og nanovitenskap ved UiB og som representant fra Bergen i det nasjonale forskningsutvalget i


farmasi.


Vedlagte publikasjonsliste viser til samarbeid lokalt på Institutt for Biomedisin, lokalt ved UiB


(hovedsakelig Kjemisk Institutt og Klinisk Institutt 2), nasjonalt (Universitetet i Tromsø, Universitetet i


Oslo og Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet). Gjennom den nasjonale forskerskolen i


farmasi (NFIF) og den nasjonale forskerskolen i strukturbiologi (NorStruct) bidrar jeg med kurs og


deltar på nasjonale samlinger for å knytte sterkere faglige samarbeid. Jeg har også samarbeid med


sterke miljøer internasjonalt, spesielt miljøet i San Diego og Professor Ross Walker og hans gruppe


ved San Diego Supercomputer Center. I tillegg til et faglig samarbeid har vi også samarbeid på


utdanning der vi har arrangert workshops i Bergen og San Diego for programvaren vi utvikler


sammen (AMBER).


kstern


Januar 2012: Tildeling fra Norges Forskningsråd (8MNOK) - Program FriBio; Regulatory mechanisms


of dopamine synthesis. Midlene ble søkt sammen med Aurora Martinez ved institutt for Biomedisin


og går blant annet til å lønne stipendiat Magnus Hole som jeg er hovedveileder for. Prosjektet går på


å finne små molekyler som kan stabilisere spesifikke sykdomsmutanter i en familie av enzymer (de


aromatiske aminosyre hydroksylasene). Vi benytter eksperimentelle og virtuelle metoder for å finne


små molekyler som vi ønsker å utvikle videre til "lead compounds" mot en fremtidig behandling av


sykdommer relatert til disse enzymene.


August 2011: Novo Seeds har gitt oss midler (foreløpig 2MNOK) til å utvikle konseptet for


farmakologiske chaperoner - små molekyler som kan stabilisere sykdomsmutanter av proteiner in


vivo. Aurora Martinez er koordinator for prosjekter, der jeg bidrar med metoder for virtuell screening


og bioinformatikk. Spesifikt går prosjektet mot å stabilisere enzymet fenylalanin hydroksylase som


ved misfolding er årsak til Følling's sykdom. Novo Seeds ønsker å støtte oss i videreutvikling av


lovende forbindelser vi finner vha virtuell og eksperimentell screening til et medikament som kan


patenteres, testes og forhåpentligvis etterhvert tilbys på markedet. Mitt bidrag i dette prosjektet er







på utvikling og anvendelse av de virtuelle metodene. Vi har nylig sendt melding om


arbeidstakeroppfinnelse i form av en «Disclosure of Invention» til Bergen Teknologioverføring AS.


Mars 2009: Tildeling fra Melzerfondet (400 KNOK) til prosjektet «Binding av medikamenter til


biologiske membraner - implikasjoner for rasjonell utvikling av farmaka» der jeg selv var


prosjektansvarlig. Tilknyttet dette prosjektet var også stipendiatstilling til Åge Skjevik (finansiert av


Medisinsk-Odontologisk Fakultet ved UiB).


Midler til min forskningsaktivitet har også blitt tildelt gjennom Senter for Farmasi ved UiB. Jeg har


arrangert workshops og seminar i Bergen gjennom tildelinger fra SPIRE (Strategisk program for


forsknings- og undervisningssamarbeid) og lokale midler fra Medisinsk-Odontologisk Fakultet. Jeg har


også fått støtte fra diverse legat og fond (bl.a. 4 tildelinger fra Thoresens legat) for mindre


forskningsprosjekter.


11ite1i20 S/0120/ prOfil UdIll it1IS t erf arinp


Publikasjonslisten viser til flere arbeider som er blitt publisert sammen med internasjonale


samarbeidspartnere i USA, England, Spania og Tyskland. Jeg er med-editor for journalen Pteridines


og har vært referee for flere internasjonale tidsskrift (Journal of Molecular Graphics and Modelling,


Journal of Chemical Theory and Computation, Biophysical Journal, Pteridines, Amino Acids, Journal of


Physical Chemistry B, Biochemistry, Journal of Medicinal Chemistry). Jeg har også fungert som


evaluator for søknader til forskningsrådet i Singapore.


Jeg har vært opponent for 3 disputaser i Tromsø og 1 i Madrid, Spania i tillegg til å være komite-leder


for 3 disputaser ved UiB. Jeg har vært sensor for 4 masterstudenter i Tromsø og intern sensor for 10


masteroppgaver i Bergen. I tillegg har jeg vært med i et utvalg for å evaluere masteroppgaver i


farmasi nasjonalt for å undersøke om de nasjonale retningslinjer for karaktersetting blir fulgt.


Ved UiB har jeg vært med å etablere bachelor studiet i nanoteknologi og masterstudiet i


nanovitenskap, som del av programutvalget i nanovitenskap. Jeg er også representant i det


nasjonale forskningsutvalget i farmasi.


» rinidlinp


Jeg har bidratt med populærvitenskapelige forelesninger og demonstrasjoner, på frivillig basis, for


skoleklasser som benytter seg av besøksordningen ved institutt for Biomedisin, og jeg har hatt


forelesninger på fagpedagogiske samlinger for lærere på Vestlandet, og for ulike fora ved UiB (som


teknikerforum og ulike seminar-serier). Jeg har også bidratt med populærvitenskapelige


fremstillinger i Hubro magasinet til UiB. I tillegg har jeg publisert oversiktsartikler i flere


internasjonale tidsskrift, som eLS: Citable Reviews in the Life Scienses, Future Medicinal Chemistry og


Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology (se publikasjonsliste).
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Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av opprykk til 
professor etter kompetanse


Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har i sak 92/2014, vedtatt å oppnevne 
følgende sakkyndig komite for å vurdere førsteamanuensis Knut Teigen for opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (biokjemi);


Professor Anni Vedeler, Universitetet i Bergen (leder)


Professor Finn Drabløs, NTNU


Professor Bjørn-Olav Brandsdal, Universitetet i Tromsø


For å rasjonalisere arbeidet til komiteen og øke presisjonsnivået har fakultetet innført
evalueringsskjemaet for ”Bedømmelse av vitenskapelige stillinger ved Det 
medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen”, som inneholder en del sentrale 
elementer som skal vektlegges ved vurderingen. Skjemaet skal fylles ut og benyttes som 
vedlegg til vurderingen.


Vedlegg:
 Evalueringsskjema
 Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse
 Rutiner for bedømmelse ved tilsetting i vitenskapelige stillinger
 Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i professorater
 Kontaktinformasjon
 Honorarskjema
 Søknad med vedlegg og vitenskapelig arbeid


Fakultetet vil spesielt gjøre oppmerksom på at samtlige retningslinjer/reglement skal benyttes
og bli tatt hensyn til ved vurderingen av søkeren.


Referanse Dato


2014/9566-STLØ 10.12.2014


Sakkyndig komite
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Fakultetet ber om at vurdering foreligger så snart som mulig og senest innen 3 måneder 
(01.april 2015) og at vurderingen blir sendt fakultetsadministrasjonen direkte.


Det medisinsk-odontologiske fakultet takker for at du tar på deg dette oppdraget.
Eksterne komitémedlemmer vil bli honorert etter gjeldende satser så snart komitéarbeidet er
avsluttet.


Leder av komiteen sender vurderingen i sin helhet til Det medisinsk-odontologiske fakultet
med signatur over sitt navn. Komiteens øvrige medlemmer sender siste side av vurderingen
hvor de har signert over sitt navn.


Etter fullmakt


Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør Stig Løland


nestleder personal


Kopi


Institutt for biomedisin


Søker
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Vurdering av Knut Teigen for opprykk til professor etter kompetanse 
 
Følgende sakkyndige komite ble oppnevnt av styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
(Sak 92/2014) for å vurdere førsteamanuensis Knut Teigen for opprykk til professor etter 
kompetanse i fagområdet medisin (biokjemi): 
 
Professor Anni Vedeler, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen (leder) 
Professor Finn Drabløs, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU 
Professor Bjørn-Olav Brandsdal, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø 
 
Evalueringen er gjort i henhold til «Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse 
ved de medisinske fakultetene i Norge» og skjema for «Bedømmelse av vitenskapelige 
stillinger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen». 
 
 
VURDERING  
 
Oversikt 
Dr. Knut Teigen er født i 1974. Han fullførte sin PhD i 2004 ved Universitetet i Bergen, 
Institutt for biomedisin, med avhandlingen «Structural and Functional Aspects of Pterin-
binding Enzymes - A Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and Molecular Modeling 
Study». Etter fullført PhD har han vært ansatt ved den samme institusjonen, først som postdoc 
(2004-2008), og senere som førsteamanuensis (2008- ) ved Biogjenkjenningsgruppen. Både i 
forbindelse med PhD og senere har han besøkt internasjonale forskningsmiljøer i USA, totalt 
14 mnd utenlands fordelt på tre separate opphold. 
 
Undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjoner 
Teigen har utstrakt undervisningserfaring i biokjemi og cellebiologi, både som kursansvarlig 
og som foreleser. Som foreleser har han stort sett fått svært gode tilbakemeldinger fra 
studentene, og han vant «Ugleprisen» i 2010 for sin undervisning i nanovitenskap. Han har 
vært hovedveileder for 5 MSc-studenter som har fullført med godt resultat, og også 
medveileder for flere MSc-studenter. Han har veiledet 5 PhD-studenter, for to av disse var 
han hovedveileder, og disse har disputert. Han har også vært opponent ved tre disputaser. Han 
har godkjent basismodul i universitetspedagogikk (2008, 10 ECTS), i storgruppeundervisning 
(2010, 5 ECTS), i muntlig formidling (2011, 5 ECTS), og i småskala virtuell teknologi (2010, 
2,5 ECTS), noe som totalt utgjør 22,5 ECTS. Han har derfor god undervisningserfaring på 
relevant nivå og dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner. 
 
Formidlingsvirksomhet 
I tillegg til faglige oversiktsartikler har Teigen gitt populærvitenskapelige forelesninger og 
demonstrasjoner for skoleklasser. Han har også hatt fagpedagogiske forelesninger for lærere, 
og han har bidratt med populærvitenskap til Hubro-magasinet ved UiB. Han har derfor noe 
relevant erfaring med formidling. 
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Ledererfaring og administrativ erfaring 
Teigen har vært involvert i flere forskningsprosjekter, han har vært ansvarlig for 
undervisningsopplegg, og han har vært komiteleder for disputaser. Han har deltatt på et internt 
lederutviklingsprogram ved fakultetet (YFL - Yngre Forskningsledere). Han har vært leder for 
NBS lokallaget i Bergen i 2008-2010, og er involvert i å arrangere NBS Kontaktmøte in 2015. 
Han har også vært medlem av ulike råd og utvalg. Han har mottatt noe finansiering (2012, 
NFR FriBio; 2011, Novo Seeds; 2009, Melzerfondet), men de to største prosjektene har vært i 
samarbeid med Aurora Martinez, og det har vært vanskelig å vurdere Teigens rolle i arbeidet 
med finansieringen. Han har også relevant administrativ erfaring som kursansvarlig for 
undervisning. Han har således relevant administrativ erfaring, men kanskje mer begrenset 
erfaring med selv å lede og finansiere en forskergruppe. 
 
Internasjonalt samarbeid 
Teigen har et godt internasjonalt nettverk, og har tilbrakt tid i flere laboratorier i Europa og 
USA. Dette har vært ved internasjonalt ledende forskningsmiljøer innenfor feltet, som 
professor Irwin D. Kuntz (1999), professor Angela Gronenborn (2001), og professor David 
Case (2005, 2006) 
 
Vitenskapelige kvalifikasjoner 
Den totale publikasjonslisten for Teigen inneholder 37 artikler som er publisert eller akseptert 
siden 1999 (merk at to ulike artikler er listet som A29). Dette gir et snitt på 2,3 artikler per år, 
men det kan se ut til at det har vært en svak økning de siste årene. Av disse artiklene er det 7 
som er oversiktsartikler, de resterende 30 er listet som originalartikler i peer review journaler. 
Av disse er Teigen førsteforfatter på bare 4 artikler (1999, 2003, 2004, 2005), og sisteforfatter 
på 3 artikler (2007, 2011, 2012). Disse er stort sett publisert i gode tidsskrifter, men dette er 
likevel den svakeste delen i forhold til de nasjonale retningslinjene («førsteforfatter eller 
sisteforfatter på minst halvparten av publikasjonene, hvorav minst fem som førsteforfatter og 
minst to som sisteforfatter»). Det store antallet publikasjoner i forhold til kravet om minst 15 
bidrar til å kompensere for dette, men Teigen burde kanskje mer aktivt jaktet på «egne» 
publikasjoner, i samarbeid med det lokale miljøet. 
 
Av de 15 utvalgte vitenskapelige publikasjonene er Teigen førsteforfatter på 4 og 
sisteforfatter på 3. De fleste av publikasjonene er publisert i tidsskrifter med høy kvalitet og 
impact, slik som JACS, J Med Chem, J Biol Chem, J Mol Biol, Biochemistry og FEBS J.  
 
Åtte av disse publikasjonene fokuserer på en gruppe enzymer kjent som aromatiske 
aminosyre hydroksylaser (AAH). Dette er en biologisk viktig klasse av enzymer og inkluderer 
tryptofan hydroksylase (TPH), fenylalanin hydroksylase (PAH) og tyrosin hydroksylase (TH). 
TPH har en viktig rolle i syntese av neurotransmitteren serotonin i kroppen, og fungerer både 
som en neurotransmitter og en vasokonstriktor. PAH er et enzym som hydroksylerer den 
aromatiske aminosyren fenylalanin til tyrosin, og PAH er hastighetsbestemmende for 
degraderingen av fenylalanin. Forskning på PAH er spesielt viktig ettersom mutasjoner i 
genet for PAH kan forårsake fenylketonuri. TH er også et biologisk viktig enzym, og 
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katalyserer konverteringen av L-tyrosin til L-3,4-dihydroksyfenylalanin (L-DOPA). L-DOPA 
er forløperen til dopamin, som kan omdannes videre til noradrenalin og adrenalin.  
 
Teigens studier av denne enzymklassen holder høy faglig kvalitet, og fokuserer på 
grunnleggende aspekter av struktur-funksjon relasjoner. De fire første publikasjonene 
omhandler biofysikalske studier av molekylær gjenkjenning med PAH og substrat/kofaktor. 
De av disse resulterte også i forside. Tre av publikasjonene adresserer reaksjonsmekanismen 
til PAH, og inkluderer også beregningsbasert modellering av substrat/kofaktor – enzym 
interaksjoner med kvantemekanikk. Alle disse enzymene reguleres av kofaktorer, og Teigen 
har i flere av sine publikasjoner utført detaljerte studier av hvordan kofaktorer slik som BH4 
vekselvirker med de ulike enzymene. Videre diskuteres det også om AAH-enzymer kan være 
mulige farmakologiske målmolekyler. 
 
Teigen har også brukt sin kunnskap og erfaring ervervet fra AAH-studier til å studere andre 
biologiske viktige systemer som gjenspeiles i tre publikasjoner. Dette inkluderer cAMP-
avhengige kinaser hvor forskjeller i affinitet til cAMP effektorer slik som PKA og Epac1 
beskrives. Bindingen av ATP til enzymet glukokinase er også tema for en publikasjon. Teigen 
har også publisert en teoretisk metode som kan brukes innen rasjonell utvikling av 
småmolekyler som binder til ulike reseptorer. Klassisk molekyldynamikk simuleringer har 
også blitt brukt for å undersøke vekselvirkningene mellom et legemiddel og biologiske 
membraner. De to nyeste publikasjonene fokuserer på beregningsbaserte modeller for å 
simulere lipider, og er et viktig bidrag til lipid-kraftfeltet til molekyldynamikkprogrammet 
Amber. Dette er studier som holder høy faglig kvalitet og er publisert i gode internasjonale 
tidsskrifter med fagfellevurdering. 
 


Sammendrag 
Det vitenskapelige arbeidet til Teigen kan best beskrives som basal enzymologi med en sterk 
teoretisk profil og av høy kvalitet. Han kombinerer modellering med avanserte 
kvantemekaniske beregninger. Den delen av forskningen som dominerer kvantitativt er 
studier av hydroksylaser for aromatiske aminosyrer, et viktig forskningsfelt. Både volumet og 
kvaliteten av Teigens vitenskapelige arbeid kvalifiserer ham til opprykk som professor i 
biokjemi, selv om antallet førsteforfatterskap er noe lavt. Han har også relevant administrativ 
erfaring, undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjoner. Han tilfredsstiller derfor de 
nasjonale kravene for professorkompetanse ved norske medisinske fakulteter. 
 
 
KONKLUSJON 
Basert på de kriteriene som er gitt vurderes Knut Teigen som kvalifisert for opprykk til 
professor etter kompetanse. 
 
Denne innstillingen er enstemmig. 
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Tromsø/Oslo/Trondheim, den 18. mars, 2015 
 
 
 
Bjørn-Olav Brandsdal  Anni Vedeler    Finn Drabløs 
Professor    Professor   Professor 
 







BEDØMMELSE TIL VITENSKAPELIGE STILLINGER VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
Ledig stilling OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE 


SØKERENS KOMPETANSE (standardspørsmål skal besvares med x) 
 
Søkerens tittel: 1. aman      
Søkerens navn: Knut Teigen      
VITENSKAPELIGE KVALIFIKASJONER 
Er forskningskompetansen relevant for fagområdet?  
Ev utfyllende merknader tas med i innstillingen 
 Ja X     
 Delvis      
 Nei      
Svarer den samlede forskningskompetanse til  
10 eller 15 publikasjoner? (ref. retningslinjene) 
 Null-fem      
 Seks-ti       
 Elleve-femten      
 Mer enn seksten X h-index 15    
Demonstrerer søkeren også bredde i sin forskning? 
 Ja X     
 Delvis      
 Nei      
Søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 år: 
 Økende X     
 Stabil      
 Synkende      
Har søkeren vist evne til å etablere forskningsmiljø? 
 Ja (X)     
 Delvis      
 Nei      
UNDERVISNINGSKVALIFIKASJONER 
Har søkeren dokumentert undervisning/ 
veiledning på doktorgradsnivå (jfr retningslinjene) 
 Omfattende      
 Noe X     
 Nei      
Har søkeren dokumentert undervisning/ 
veiledning under doktorgradsnivå? 
 Omfattende X     
 Noe      
 Nei      
Er undervisningserfaringen relevant for  
utlysning/betenkning? 
 Ja X     
 Delvis      
 Nei      
ADMINISTRATIVE KVALIFIKASJONER 
Har søkeren dokumentert erfaring med 
administrasjon og ledelse? 
 Omfattende (X)     
 Noe      
 Nei      
Er denne erfaring relevant for den  
utlyste stillingen? 
 Ja X     
 Delvis      
 Nei      
GENERELT 
Andre forhold av særlig betydning for søkeren?  
Hvis ja, redegjøres dette for i innstillingen Eksterne midler  
 Ja X NFR (med Aurora) NOVO seeds (med Aurora) Meltzer (Knut)  
 Nei      
 











From: Knut Teigen
To: Stig Løland
Subject: Re: Opprykk til professor etter kompetanse
Date: 19. mars 2015 13:48:01


Hei,
Takk for veldig hyggelig mail.
Jeg har ikke merknader til vurderingen som er blitt gjort.
Mvh Knut Teigen


Den 19.03.2015 13:27, skrev Stig Løland:
> Hei,
>
> Den sakkyndige komite har gjort sin vurdering av søknad om personlig opprykk til professor etter
kompetanse.
>
> Vurderingen er vedlagt i denne eposten.
>
> Sakkyndig komite har enstemmig vurdert deg kvalifisert til stilling som professor innen nevnte
fagområde. I henhold til gjeldende regelverk er det anledning til å gi merknader til vurderingen.
Eventuelle merknader må være fakultetsadministrasjonen i hende innen 01.april. Hvis du ikke har
merknader er det fint om dette meldes oss snarest, da saken skal videre behandles i fakultetsstyret.
>
>
> Vennlig hilsen
> Stig Løland
> Rådgiver
> Det medisinsk-odontologiske fakultet
> Haukelandsveien 28
> Postboks 7804, 5020 Bergen
> Telefon: 55 58 21 06 /  41 44 99 86
>
>


--
-------------------------------------------------
Knut Teigen, PhD
Associate Professor
Department of Biomedicine, University of Bergen
Jonas Lies vei 91, N-5009 Bergen, Norway
Tel: +47 55586328
Mob: +47 40249469
Fax: +47 55586360
-------------------------------------------------



mailto:knut.teigen@biomed.uib.no

mailto:Stig.Loland@uib.no
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Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 


 
 


 


I fakultetsstyret sak 137/11 vart professor Rolv Terje Lie tilsett som instituttleiar ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin for ein åremålsperiode på fire år med 
tilsetjing frå 01.01.2012, vår ref. 11/11802. Åremålsperioden går ut 31.12.2015 og 
Det medisinsk-odontologiske fakultet ønskjer å lyse ut stillinga for ein ny fireårig 
åremålsperiode med tilsetjing frå 01.01.2016. 


 
Ifølgje pkt. 4.1.1 i «Reglement for ansettelser i vitenskapelige stillinger og 
faglige/administrative lederstillinger» fastsett av universitetsstyret 28.05.2014, er det 
fakultetsstyret som handsamar utlysing og tilsetjing av instituttleiar. 


 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 


åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Institutt for global helse og  
samfunnsmedisin. Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med 
tilsetjing frå 01.01.2016. 
 


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


 
 
 
 


Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


 
 


Marianne Bø Larsen 
seksjonsleiar rekruttering 


 
 


09.04.2015 /MALA 
 
 


Vedlegg: 
Utlysingstekst norsk 


 
 


1 







Instituttleiar – Det medisinsk-odontologiske fakultet  
 
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det frå 
01.01.2016 ledig ei fagleg spanande og utfordrande åremålsstilling (4 år) som 
instituttleiar ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin er eitt av fem institutt ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. Instituttet driv forsking og undervisning i fagområda 
allmennmedisin, samfunnsmedisin, epidemiologi, helsefag, medisinsk statistikk og 
global helse. Instituttet består av fleire forskingsgrupper i tillegg til Senter for 
internasjonal helse og Senter for framifrå forsking. 


Instituttet har om omlag 200 tilsette, deriblant 60 personar i vitskapelege 
hovudstillingar. Samla budsjett ligg på 120 millionar kroner. Instituttadministrasjonen 
består av 18 personar og gjev administrativ støtte til fagmiljø innan 
studieadministrasjon, økonomiforvaltning, prosjektstyring, forskingsadministrasjon og 
forskarutdanning. 
 
Instituttet driv medisinsk forsking, rettleiing og undervisning på høgt internasjonalt 
nivå. Instituttet har viktige oppgåver innan medisin, mastergrads- og 
doktorgradsutdanning. 
 
 
Dei viktigaste oppgåvene til instituttleiar er følgjande:  


• utøve leiarskap i tråd med fakultetet sin strategi, leggje til rette for og stimulere 
til gode forskingsmiljø og høg kvalitet i utdanningane, dertil å inspirere og 
motivere tilsette og studentar til fagleg utvikling  


• bidra til fakultetet sine strategiar og sørgje for at instituttet har oppdaterte 
strategiar for instituttet si verksemd og sørgje for at ressursar ved instituttet 
vert nytta i samsvar med desse  


• sørgje for veleigna teknisk-administrative tenester og for effektiv drift av 
verksemda  


• yte sitt til at instituttet har tilstrekkelege budsjettmessige økonomiske rammer, 
og leggje til rette for å auke verksemda som er basert på tilskot og finansiering 
av oppdrag, i tillegg til å sikre fullfinansiering av denne verksemda  


• fremje eksternt og internt samarbeid  


• utøve personalansvar for tilsette ved instituttet, ta i bruk relevante 
leiingsverkty, og ha ansvar for resultat innan utdanning, forsking, 
forskarutdanning, økonomistyring, administrasjon og formidling  


• arbeide målretta for ein betra kjønnsbalanse i dei vitskaplege stillingane ved 
instituttet  


 
 
Vi søkjer instituttleiar som:  







• har erfaring med å leie fagleg verksemd innan universitetssektoren og som 
kan vise til oppnådde resultat  


• er internasjonalt framståande forskar med relevant professorkompetanse  


• har gode evner til kommunikasjon, dertil evne til å skape tillit og byggje 
nettverk internt og eksternt  


• har god innsikt i kunnskapsorganisasjonar og dei krav som vert stilt til 
administrative tenester og god økonomistyring  


• har ein motiverande og inkluderande leiarstil prega av samarbeid, medverknad 
og dialog  


 
• god munnleg og skriftleg norsk eller eit anna skandinavisk språk er eit krav 


 
 
Det er eit ynskje at leiarskapet vert kombinert med eigen forskingsaktivitet. 
Universitetet i Bergen, og Det medisinsk-odontologiske fakultet kan tilby eit 
konkurransedyktig fagmiljø og ein infrastruktur og utstyrspark, som er i internasjonal 
klasse. Vi legg til rette for instituttleiar sin forskingsaktivitet og leiarutvikling. Eit nært 
samarbeid med helseføretaka og primærhelsetenesta er av stor verdi for vår 
forskings- og undervisningsaktivitet.  
 
 
Instituttleiar rapporterer til dekan og inngår i fakultetet si leiargruppe.  
Informasjon om instituttet kan du finne på Universitetet i Bergen sin eksternweb: 
http://www.uib.no/mofa 
 
Løn etter gjeldande tariffavtale i lønssteg 88-91 (kode 1475),  
p.t. bruttoløn kr. 972 700-1038 800. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens 
pensjonskasse (inntil 12 G).  
 
Kvinner vert oppmoda særskilt til å søkje stillingane. Dersom fleire søkjarar vert 
vurdert å ha tilnærma like kvalifikasjonar, vert avgjerda om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for tekniske og administrative stillingar nytta.  
 
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for 
stillinga.  
 
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om 
ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 
søkjaren varslast om dette.  
 


Interesserte kan kontakte dekan Nina Langeland, telefon 55 58 20 87/416 16 450, e-
post: Nina.Langeland@uib.no. 


Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
Send søknad og CV via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 



http://www.uib.no/mofa

mailto:Nina.Langeland@mofa.uib.no





 
Legg ved: 
●  CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste med informasjon om kvar desse er publiserte 
 
 
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen for ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all 
informasjon er lagt inn innan fristen. 
 
 
Søknadsfrist:  
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A) Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 22. april 2015 


 
Sak 21/15  
Utlysning – postdoktor i 4 år ved SFF CISMAC/Globvac, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert  
 
2013/11566 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor for en periode på fire (4) år ved Senter for fremragende 
forskning Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) og 
Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillingen 
er knyttet både til CISMAC og til GLOBVAC malariaprosjektet IPTpd, og fordeler seg 
50/50 mellom de to. Stillingen er finansiert mellom NFR og Universitetet i Bergen.  


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 
utlysning. 


 


Sak 30/15  
Tilsetting – forsker (100 %) til 31.07.2015 ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2015/860 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 


Sak 32/15  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2015/115 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 33/15  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i translasjonell kreftforskning i 3 år ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert  
2014/12288 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 34/15  
Utlysning – åremålsstilling som spesialistkandidat (100 %) i 5 år i oral kirurgi og oral 
medisin ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2015/3245 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
åremålsstilling som spesialistkandidat (100 %) i oral kirurgi og oral medisin fra høsten 
2015. Kandidaten skal gå inn i godkjent opplegg for spesialistutdanning innenfor en 
tidsramme på fem (5) år.  


 
2. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende standard for 


utlysning. 
 
 
Sak 35/15  
Tilsetting uten utlysning - forsker (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2015/2499 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 36/15  
Tilsetting utan utlysing – ny åremålsperiode for tre bistillingar som professor II (10 - 20 
%) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
2014/8736 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
 
Sak 37/15  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2  
 
2010/2655 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 38/15  
Utlysning – førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (psykiatri) i 
4 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Førde sentralsjukehus  
 
2015/3484 
 
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 (psykiatri) ved Klinisk institutt 1 
med arbeidsplass ved Førde sentralsjukehus. Bistillingen forutsetter hovedstilling ved 
Helse Førde, Førde sentralsjukehus. En forutsetter at Klinisk institutt 1 har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  
 


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


 
 
 
Sak 39/15   
Utlysning – førsteamanuensis (20 %, vikariat) i medisin (gastrokirurgi) i 1 år ved 
Klinisk institutt 1 
 
2015/3547 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for vikariatet som førsteamanuensis (20 %) i medisin 
(gastrokirurgi) ved Klinisk institutt 1. Vikariatet forutsetter hovedstilling ved relevant 
fagmiljø i Bergen, fortrinnsvis som lege ved Kirurgisk avdeling, Haukeland 
universitetssjukehus. En forutsetter at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning 
for stillingen innenfor egen budsjettramme.  
 


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


 
 
Sak 40/15  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2  
 
2010/2408 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2015 - per 8. april 2015
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


1 Bergland Anne Katrine K2 Dag Årsland Hogne Sønnesyn, Alf Inge Larsen
2 Bergum Brith Olsen T. K2 Piotr Mydel Roland Jonsson
3 Bjørnestad Anders Øglænd K1 Guido Alves Jan Petter Larsen
4 Blytt Kjersti Marie IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn
5 Eikrem Øystein Solberg K1 Hans-Peter Marti Trude Skogstrand
6 Elsebahy Ahmad Rashad IKO Kamal Mustafa Kristin Syverud
7 Fauske Kristin Røen IBM Lise Madsen (NIFES) Bjørn Liaset, Livar Frøyland
8 Gao Jie K2 Per Magne Ueland Ottar Nygård,
9 Giil Lasse Melvær K2 Jan Erik Nordrehaug Dag Årsland, Einar K. Kristoffersen, Christian A. Vedeler


10 Grytten Elise K2 Gunnar Mellgren Simon Dankel, Espen Rostrup
11 Haanshuus Christel Gill K2 Stein Christian Mohn Kristine Mørch, Nina Langeland
12 Halland Hilde K2 Eva Gerdts Knut Matre, Mai Tone Lønnebakken
13 Hasan Md Mahdi IBM Rolf Bjerkvig Lars Prestegarden
14 Karlsen Tom K1 Hans Jørgen Aarstad John-Helge Heimdal
15 Keny Aggrey IGS Martin Were Thorkild Tylleskär
16 Kristiansen Hege K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Trond Markestad


17 Kristiansen Lene IGS Liv Heide Magnussen
Silje Meland, Kjersti Thulin Wilhelmsen, Stein Helge Nordahl. 
Birgit Juul-Kristensen, Richard Clendaniel


18 Kvalheim Siri Flagestad IKO Gunhild Strand Illeana Mihaela Martinussen
19 Lie Maria Kolnes IBM James Lorens Lars A. Akslen
20 Lindquist Carine K2 Bodil Bjørndal Espen Rostrup, Rolf K. Berge
21 Ljøkjel Borghild K1 Hans Jørgen Aarstad Lars Helgeland, Stein Lybak
22 Ludvigsen Trine K1 Jonas Fevang Kjell Matre
23 Normand Camilla Jacqueline HanK2 Kenneth Dickstein Nigussie Bogale
24 Onarheim Kristine Husøy IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim, Karen Marie Moland, Mitike Molla Sisay
25 Sandtorv Lisbeth Beate K1 Irene Elgen Siren Haugland
26 Schwarzlmüller Thomas K1 Charalampos Tzoulis Martin Biermann
27 Shanka Tarekegn Solomon IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Shumbullo, Wakgari Amente
28 Sirnes Eivind K1 Stein Magnus Aukland Irene Elgen, Hilde Gundersen, Silja Torvik Griffiths
29 Stigen Endre K2 Emmet McCormack Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja
30 Tongun Justin Bruno IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine
31 Venkateswaran Mahima IGS Frederik Frøen Ole F. Norheim 
32 Ytre-Hauge Sigmund K1 Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen







Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 3
K1 9
K2 11
IGS 7
IKO 2
Sum 32







Avholdte disputaser 2015 - per 8. april 2015
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHDMD Aamland Aase IGS Erik L. Werner Kirsti Malterud 16.01.2015 x
2 PHDMD Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein Husebye, Eirik Bratland 13.03.2015
3 PHDMD Bleskestad Inger Hjørdis K1 Lasse Gøransson Harald Bergrem 22.01.2015 x
4 PHDMD Brønstad Ingeborg K2 Eystein S. Husebye Susanne Bøe Wolff, Kristian Løvås 26.03.2015
5 PHDMD Dahl Bente IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit 20.03.2015
6 PHDMD De Bortoli Alessandro K2 Jian Chen Ole-Jørgen Ohm 30.01.2015 x
7 PHDMD Fernandes Carla Duarte K2 Stephanie Le Hellard Vidar M. Steen 05.03.2015 x
8 PHDMD Frei Dominik IBM Jaakko Saraste Tanja Kögel, Rein Åsland 30.01.2015 x
9 PHDMD Hole Lisa Drange K2 Jan Schjøtt Terje H. Larsen 13.03.2015


10 PHDMD Igland Jannicke IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset , Ottar K. Nygård 18.02.2015 x
11 PHDMD Jahnsen Jan Anker K2 Staffan Uhlén 06.03.2015 x
12 PHDMD Johnsen Svein Joar Auglænd K2 Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson 09.01.2015 x
13 PHDMD Kvistad Christoper Elnan K1 Halvor Næss Lars Thomassen 20.02.2015
14 PHDMD Lindner Thomas Werner K1 Eldar Søreide Hans Morten Lossius, Odd Bjarte Nilsen 26.03.2015
15 PHDMD Mahande Michael Johnson IGS Rolv Terje Lie Anne Kjersti Dalveit, Rachel Manongi 19.02.2015 x
16 PHDMD Markhus Maria Wik IBM Marian K. Malde Ingvild E. Graff, Livar Frøyland 18.03.2015
17 PHDMD Nginamau Elisabeth Sivy K2 Roland Jonsson Bjørn Ove Mæhle 20.02.2015 x
18 dr.philos Okware Sam IGS 20.01.2015 x


19 PHDMD Salminen Pirjo-Riitta K2 Ketil Grong
Knut Matre, Anne K. Jonassen, Rune 
Haaverstad 23.01.2015 x


20 PHDMD Sauter Alexander IBM Aurora Martinez
Silke Appel, Joachim Pius Spatz, 
Alexandre Micoulet 19.01.2015 x


21 PHDMD Siepel Francoise K1 Dag Aarsland Mona Beyer, Renate Gruner, Nils Erik Gilhus 13.03.2015
22 PHDMD Simonsen Kristian Anton IGS Guri Rørtveit Steinar Hunskår 25.03.2015
23 PHDMD Sivakumaran Dhanasekaran K2 Harleen Grewal Mark Doherty, Mario Vaz, Ruth Stavrum 05.03.2015 x
24 PHDMD Sørensen Ida Wiig IBM Donald Gullberg Marion Kusche-Gullberg 12.02.2015 x
25 PHDMD Tangvik Randi Julie K2 Anette Hylen Ranhoff Anne Berit Guttormsen, Grethe S. Tell 25.03.2015


26 PHDMD Theofylaktopoulou Despoina K2 Simone Eussen
Øivind Midttun, Per M Ueland, Ottar 
Nygård, Grethe Tell, Stein Emil Vollset 19.02.2015 x


27 PHDMD Thomsen Liv Cecilie Vestrheim K2 Line Bjørge
Eric Moses, Ottar Nygård, Rigmor 
Austgulen, Ann-Charlotte Iversen 13.03.2015 x







28 PHDMD Torsvik Ingrid Kristin K2 Anne Lise Bjørke Mons Trond Markestad, Per M. Ueland 30.01.2015 x
29 PHDMD Wnuk-Lipinska Katarzyna IBM James Lorens David Micklem 07.04.2015


Institutt Antall
K1 4
K2 13
IGS 6
IBM 6
IKO
Totalt 29







C) HØRINGER  


 


1) Høringsuttalelse - Forslag til endring av forskrift til lov om statens tjenestemenn, § 7, nr. 2 
bokstav b, datert 26.03.2015 (ePhorte 15/1045).  
 


2) Høringsuttalelse - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger, datert 13.04.2015 (ePhorte 15/898). 
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Universitetsdirektørens kontor


Høringsuttalelse vedr. forslag til endring av forskrift til lov om statens 
tjenestemenn, § 7, nr. 2 bokstav b.


Det vises til UiBs brev datert 27.2.2015


I høringsnotatet kommer det frem at departementet ønsker å legge til rette for større 
bruk av fast tilsetting, også på eksternt finansierte oppdrag av en viss varighet, og 
foreslår at undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag 
som er eksternt finansiert, skal ha vanlig fortrinnsrett etter tjml. § 13 til andre typer 
stillinger enn undervisnings- og forskerstillinger.


Fortrinnsrett kan kreves dersom stillingen blir inndratt eller arbeidet faller bort. Bortfall 
av økonomi gir også grunnlag for opphør av stilling, og ansatte på eksternt finansierte 
oppdrag vil fratre uten rett til annen stilling eller ventelønn slik forskriften er formulert i 
dag. 


Dersom forskriften blir endret, vil det føre til at eksternt finansiert tilsatte kan kreve 
fortrinnsrett til andre typer stillinger og enheten må betale ventelønn dersom man har 
vært midlertidig ansatt i mer enn 4 år. Videre står det i høringsforslaget at fast 
ansatte på eksterne midler også skal kunne kreve fortrinnsrett. Ved fast ansettelse 
kreves det bare to års tilsetting for å kreve fortrinnsrett og ventelønn. Departementets 
forslag vil kunne medføre at et relativt stort antall tilsatte i eksternt finansierte 
undervisnings- og forskerstillinger vil kunne tilsettes i ledige administrative og 
tekniske stillinger utelukkende som følge av fortrinnsrett. For å kreve fortrinnsrett skal 
man «bare» være kvalifisert for en stilling – ikke best kvalifisert.


Departementet viser til at ansatte på eksternt finansierte oppdrag gjerne blir tilsatt 
uten offentlig kunngjøring og uten at normal tilsettingsprosedyre er fulgt. Av den 
grunn skal man ikke kunne kreve fortrinnsrett til undervisnings- og forskerstillinger, 
men til andre typer stillinger. Det framholdes at kvaliteten på høyere utdanning 
dermed blir sikret med at faste undervisnings- og forskerstillinger skal kunngjøres og 
tilsettes etter vurdering og normal tilsettingsprosedyre.


Referanse Dato


2015/1045-GEJ/INSE 26.03.2015
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Ved MOF vil en slik endring kunne føre til at midlertidig tilsatte på eksternt finansierte 
prosjekter har fortrinnsrett på tekniske og administrative stillinger i organisasjonen. 
Dette er uheldig, da fakultetet ønsker å ha en normal kunngjøring og tilsettings-
prosedyre for alle faste stillinger. Man ønsker å sikre at man får den kompetansen 
det er behov for til den enkelte stilling og tilsette den som er best kvalifisert.


Det vil også være behov for å være mer varsom i forhold til tilsetting uten kunngjøring 
og vurdering i de tilfeller der tilsatte i eksterne prosjekter kan føre til fortrinnsrett (kan 
få forlengelser slik at tilsettingsforholdet blir mer enn 4 år midlertidig eller to år i fast 
stilling). Vi har i dag eksternt finansierte prosjekter med fast tilsatte på eksterne 
midler. Dette har vi kunnet gjøre da bortfall av midler sidestilles med bortfall av 
oppgaver og gir grunnlag for oppsigelse. Denne muligheten faller bort med forslaget 
om forskriftendring og vedkommende vil da kunne kreve fortrinnsrett og ventelønn.


Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker ikke en endring av forskriften til 
tjenestemannsloven § 7 nr 2 b, med en begrensning til ordinære undervisnings- og 
forskerstillinger slik høringen foreslår. Det vil skape uønskede konsekvenser for 
tilsetting i eksterne prosjekter og faste stillinger i organisasjonen som ikke er 
undervisnings- og forskerstillinger. Vi kan heller ikke se at endringen skal føre til 
sikring av kvaliteten på høyere utdanning og forskning. 


Alle stillinger i organisasjonen er viktige for at universitetet skal kunne utføre sine 
oppgaver i forhold til samfunnsoppdraget. 


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør







 
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 
Haukelandveien 28 
Bergen 


Saksbehandler 
Gerd Johannessen 
55582084 


side 1 av 2 


 
 
Universitetsdirektørens kontor 
 
  
  


Høringsuttalelse - endring i forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger 
 
Det vises til høringsbrev datert 2.3.2015 vedrørende endring i forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har drøftet forslaget i dekanens ledergruppe og har 
følgende innspill til endringsforslaget. 
 
Kapittel 1: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 
§ 1-1: Det medisinsk-odontologiske fakultet er positiv til at det er mulig for 
institusjonen å fastsette krav for den enkelte stillingstype utover kravene som gjelder 
alle. 
 
Kapittel 2: Framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger 
§ 2-1: Nytt punkt – Generelt: 
Både ved de medisinske og odontologiske fakultetene er det utarbeidet nasjonale 
normer for kompetansevurdering. Det medisinsk-odontologiske fakultet er positiv til at 
det er opp til institusjonen selv å vurdere om bedømmelser foretatt ved andre 
institusjoner skal legges til grunn for vurdering av opprykk. Dersom vurderingen er 
foretatt av andre institusjoner med samme nasjonale normer, kan denne vurderingen 
benyttes. Dersom andre kriterier er lagt til grunn, vil institusjonen kunne foreta ny 
vurdering ut fra nasjonale normer og egne krav for den enkelte stillingstype.  Vi 
mener det er selvsagt at det kun er egen institusjon som kan motta søknad om 
vurdering for opprykk. 
 
§ 2-2 (4). Det bør vurderes om det er nødvendig med innsending av søknader i flere 
eksemplarer. Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker elektroniske søknader og 
vedlegg som gir effektiv behandling  og redusert saksbehandlingstid.  
§ 2-2 (6). I dag er det en del søkere til ledige stillinger som kun søker for å få en 
vurdering av kompetanse. Endringen her vil føre til at søkere til ledige stillinger ved 
andre institusjoner ikke vil kunne bruke slik kompetansevurdering for å få opprykk i 


Referanse Dato 


2015/898-GEJ 13.04.2015 
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nåværende stilling. Det er positivt at endringene medfører flere reelle søkere til ledige 
stillinger.  
 
§ 2-2 (7) Sletting av tidligere punkt (7) under § 2-2, er en konsekvens av at man bare 
kan bruke vurderinger fra egen institusjon ved søknad om opprykk. Vurdering av 
kompetanse ved andre institusjoner og fra utlandet kan bygge på andre kriterier. 
§ 2-2 (8) Sletting av dette punktet tolkes som positivt ved at ansatte som har fått 
bedømmelse i egen institusjon til professor II ikke trenger ny vurdering til 
professorstilling. Kriteriene for vurdering av professor og professor II kompetanse er 
de samme. 
 
 § 2-2 (8), § 2-3 (6) og § 2-4 (4). Det er foreslått at sakkyndig medlem av 
bedømmelseskomiteen som kommer fra samme institusjon som søker, ikke kan 
inneha ledervervet.  
 
I dag er leder av bedømmelseskomiteer fra egen institusjon og har en koordinerende 
rolle, med god kjennskap til institusjonens retningslinjer, og med de to eksterne 
medlemmene som aktive i forhold til vurdering av søkerne. Ved at det nå legges opp 
til at leder av komiteen ikke kan komme fra søkerens institusjon, vil institusjonen selv 
ha mindre påvirkning i forhold til å legge inn krav om saksbehandlingstid for vurdering 
av søknadene og bedre kunnskap om institusjonens retningslinjer og krav for 
tilsetting i disse stillingene.   
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Nina Langeland 
dekan Inger Hjeldnes Senneseth 
 fung. fakultetsdirektør 
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Sak nr. 15/280  Møte: 22.04.2015 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Komitémøte i REK vest, 19.03.2015, lenke vedl.  
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 12.03.2015, vedl.   
c) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 09.03.2015, vedl. 
d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015, vedl.  
e) Ansvarsforhold og arbeidsfordeling i ny studieplan Medisin 2015, (ePhorte 11/2047), 


vedl.   
f) Informasjon fra NIFU – Doktorgradsregisteret, mars 2015, vedl.  
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a) Referat fra komitémøte, REK Vest 19.03.2015, lenke vedl.:  
 
Møte 19.03.2015:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547706/Møtedokument%20.pdf 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Møte i utvidet studieledelse 
 
Torsdag 12. mars kl. 13.15-15.30, Styrerommet 4. etg Armauer Hansens hus 
 
Tilstede: Inge Fristad (møteleder), Jutta Dierkes, Arne Tjølsen, Lone Holst, Una Sølvik, Morten Eirik 
Berge, Ann-Katrin G. Johansson, Anders Refsum (for Tor-Arne Hegvik), Eirik Dalheim (referent). 
 
Forfall: Bente E. Moen, Aslak Aslaksen, Jarle Rørvik, Wubalem Kassahun, Vilde Skodvin, Marit Bakke, 
Eva Gerdts, Astrid Blystad, Gottfried Greve 
 
Sak 9/15 – Presentasjon av Helse Bergens kompetansestrategi 
 
Saken utgikk grunnet sykdom hos representant fra Helse Bergen. Tas opp igjen i neste møte 7. mai. 
 
Sak 10/15 – Referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer.  
 
Sak 11/15 – Nytt fra programutvalgene 
 
Ernæring:  


• Utfordrende at fellesemner i 1. studieår får endret vekting som en følge av ny studieplan i 
medisin, og pakkes inn i større emner. Ett eksempel er NOM, som går fra 5 til 3 studiepoeng. 
Ernæring ønsker å bruke overskudd av studiepoeng til ekstra opplæring i biologi. 


Farmasi:  


• Har gjennomført programevaluering.  
• Endrer eksamensform i FARM103 til mappeevaluering.  
• IGS har også fått 100.000 kroner fra PEK for å lage OSCE-eksamen i FARM204, gjennomføres 


våren 2016. 


Odontologiske fag:  


• Samarbeider med IGS om tverrfaglig innføringskurs.  


Helsevitenskap:  


• Nytt emne i vitenskapsteori (HELVIT300). Dette er felles for mange program, medfører at 
første semester på masterprogrammene i helsevitenskap må endres.  


• Det er avtalt møte med ny programsensor 


 


Sak 12/15 – Utdanningsmelding 2014 


Utdanningsmeldingen ble lagt frem for diskusjon. Det kom spørsmål om instituttenes og 
programutvalgenes innspill til fakultetsmeldingen blir videresendt UiB, og det blir de.  







Studieledelsen var i dag ikke vedtaksdyktig, grunnet lavt oppmøte, og kunne derfor ikke vedta at 
meldingen skulle tas videre til styret. Man valgte derfor i møtet å sende den ut til de øvrige 
medlemmene i etterkant. Det har ikke kommet protester på meldingens innhold, og denne 
videresendes dermed fakultetsstyret. 


Sak 13/15 – Sensorveiledninger og oppgavetekst – praksis rundt offentliggjøring 


I studieutvalget 27. oktober 2010 ble det fattet vedtak om praksis for sensorveiledninger ved 
fakultetet. I følge vedtaket skal det foreligge sensorveiledninger for alle skriftlige skoleeksamener. 
Det har kommet tilbakemeldinger blant annet fra studenter ved fakultetet om at dette ikke alltid er 
tilfelle. 


En del av diskusjonen dreier seg også om offentliggjøring av sensorveiledninger og oppgavetekst, 
med tanke på gjenbruk. Kunnskapsdepartementet har pr. brev informert oss om at vi har anledning 
til å ikke publisere dette på internett dersom gjenbruk er et mål. 


Universitets- og høyskoleloven slår fast at sensorveiledning skal være tilgjengelig for kandidatene, og 
UiB sin egen forskrift sier tilgjengelig for enhver, etter eksamen. Dette trenger imidlertid ikke bety at 
den skal publiseres offentlig, og fakultetet kan finne andre former for tilgjengeliggjøring. 


Fakultetet vil sende brev til institutt, studentorganisasjoner og PU der det vises til vedtaket fra 2010 
og bes om innspill i forhold til dette. Eventuelt vedtak i etterkant av dette må nedfelles i 
studiereglementet. 


Sak 14/15 – Ny undervisningsnormering ved MOF 


Det ble lagt frem forslag til ny undervisningsnormering for fakultetet, med tilhørende rapport. Det 
presiseres at normeringen er fakultetets veiledende fellesgods i spørsmål om vekting av 
undervisning, og at det kan gjøres lokale tilpasninger ved det enkelte institutt. 


Det ble gjort mindre, språklige endringer i møtet, og saken tas videre til fakultetsstyret. 


Sak 15/15 – Oppfølging av NOKUTs studiebarometer 


Studiebarometeret.no er en nasjonal sammenligningstjeneste drevet av NOKUT. Tallene baserer seg 
på hvordan studentene oppfatter eget studieprogram (spørreundersøkelsesdata), og man kan 
sammenligne inntil 3 studier om gangen.  


Det vil komme brev fra fakultetet til PU der det oppfordres til å sammenligne seg med lignende 
studier og prioritere ett eller to tiltaksområder. 


 


EIDA 20.03.15 


 







 
 
UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Oppsummering fra møte i Utvidet 
forskningsledelse 
Sak nr. 2015/2912 
 
Møtedato: 09.03.2015, kl. 14.30-15.30 
Møtested: Styrerommet AHH, 4. etg. 
 
 
Til stede: Robert Bjerknes, Donald Gullberg, Roland Jonsson, Anne Isine Bolstad, 
Gülen Arsland Lied, Tone Bjørge, Odd Helge Gilja 


 


Forfall: Jill Anette Opsahl, Marit Grønning  
Fra adm.: Marianne Stien   
 
Saksliste 
Sak 8/15 Innkalling og saksliste 


 
Godkjent 
 


Sak 9/15 Utkast til referat fra møte 09.02.2015. 
 
Godkjent 
 


Sak 3/15 Orienteringssaker  
Informerte om evalueringsrapporten av Open access – MOF benytter seg av 
ordningen med finansiering i stor grad. Spre budskapet i miljøene. 
 
Informasjon om diverse utlysninger og frister for disse (BFS, SFF, SPIRE, 
forskerskoler).  


- Når det gjelder FORNY er BTO vårt kontaktpunkt og kan hjelpe miljøene. 
- Neste FRIPRO, 3. fellesløft. Universitetet legger inn egne midler. Denne 


gangen satses det på miljøer som kan bli verdensledende. 
 
Nasjonalt forskningsdekanmøte, saker: Forskerskoler, nasjonal evaluering av 
Forskerlinjen, oppfølging av kjernefasiliteter (momsproblematikk), integrering av 
forskningsaktiviteter mellom universitet og universitetssykehus. 


Sak 11/15 Årsmelding Forskerlinjen 2014 
Forslag om å markere de studentene som er tatt opp på odontologi i neste årsrapport 


Sak 12/15 Forskerutdanningsmeldingen 2014 
Ingen kommentarer 


Sak 13/15 Forskningsmeldingen 2014 
Ingen kommentarer 


Sak 14/15 Aktuelt fra instituttene 
 
K1 – ernæring – bl.a. initiativ hvor man prøver å få alle miljøer med på et spleiselag 
for å finansiere ny leder av et senter for ernæring 
 
K2 – NFR-prosess i gang. Faculty lunch igangsatt – dog varierende interesse  
 
IKO – Vellykket arrangement av Åpen dag. Seminar om søknadsskriving (Ramune og 







 2 


Corina) avholdes 
 
IBM – Intervjuer i gang på 2 førsteamanuensis-stillinger. Bekymring over 
driftsproblemer ved dyreavdelingen. Dialog i gang. 
 
IGS – Rekordantall publikasjoner i 2014. Ny administrasjonssjef tilsatt.  


 Eventuelt 
 


 
 


Robert Bjerknes (s.) 
       Marianne Heldal Stien (s.) 


 
 







uib.no 


28. jan.


25. mars.


22. april


27. mai


24.juni


høst 2015


Vår 2015 Styresaker O-saker 


Jan. • Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret høsten 2015 
• Årsregnskap 2014  
• Utlysninger og tilsettinger  
• Eventuell utredning av muligheter for fusjon med Høgskolen i 


Bergen 


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Høring – Eventuell utredning av muligheter 


for fusjon med Høgskolen i Bergen 
• Rapport om finansiering av universiteter og 


høgskoler  
• Forskningsrådets H-2020-tiltak for 2015   
• Dekanen orienterer  


Mars • Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og 
instituttråd – organisering av valg    


• Økonomirapport pr. februar 2015  
• Handlingsplan HMS 2010-2014 - Prolongering 
• Årsrapport HMS 2014 
• Utdanningsmelding, Forskningsmelding og 


Forskerutdanningsmelding 2014 
• Årsmelding 2014 Forskerlinjen Opprykk til professor etter 


kompetanse – godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité  
• Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger - MOF 
• Klinikklederoppgaver som funksjon 
• Utlysninger og tilsettinger 


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Årsrapport – Internasjonalisering ved MOF 
• Årsrapport – Kommunikasjon MOF 2014 
• Toppfinansiering av forskningsprosjekter  
• Dekanen orienterer: 


April • Økonomirapport pr. mars 2015 
• Ny undervisningsnormering ved MOF 
• Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse 
• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av 


sakkyndig vurdering  
• Utlysninger og tilsettinger  


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Ansvarsforhold og arbeidsfordeling i ny 


studieplan Medisin 2015  
• Informasjon fra NIFU/Doktorgradsregisteret 
• Dekanen orienterer  


Mai • Økonomirapport pr. april 2015 
• Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen – medisin og odontologi  
• Opprykk til professor etter kompetanse 
• Utlysning og tilsettinger  


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Fond og legater – tildelinger  
• Dekanen orienterer  


Juni • Feriefullmakt – sommer 2015 
• Økonomirapport pr. mai 2015 
• Budsjett og budsjettprosess ved MOF for 2016 
• Utlysninger og tilsettinger   
• Middag med fakultetsstyret  


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Fakultetets priser 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2015 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 15.04.2015 







Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  III Orienteringssak e) 


Sak nr.:  2011/2047  Møte: 22.04.2015 


 
 
 
 
Ansvarsforhold og arbeidsfordeling i ny studieplan Medisin 2015 
 
 
 
Modellen med semesterstyrer i ny studieplan medisin medfører behov for presiseringer av 
ansvarsforhold, og etter oppstart av semesterstyret for første studieår har emneansvarlig 
institutt – Institutt for biomedisin – hatt en aktiv rolle i avklaringer. En liten gruppe bestående 
av instituttleder Rolf Reed, visedekan for medisinutdanningen Arne Tjølsen og 
prosjektsekretær Kristin Walter har jobbet frem en skisse for avklaringer (vedlagt). 
 
Skissen er drøftet i instituttledergruppen 17. februar, og ble godtatt der. I en tidlig fase av 
arbeidet med avklaringer har det også vært et møte med Studieadministrativ avdeling, for å 
se dette særskilt i forhold til UiBs system for kvalitetssikring av universitetsstudiene. 
 
Intensjonen med skissen er å gi instituttene og semesterstyrene tydelige rammer for ansvar i 
videre organisering av studieplanarbeidet. 
 
 
 
Skisse for ansvarsforhold og arbeidsdeling i ny studieplan Medisin 2015 legges frem for 
fakultetsstyret til orientering. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Ansvarsforhold og arbeidsfordeling i ny studieplan Medisin 2015 
 
 
 
 
 
 
 
07.04.2015 /krwa  
 
 
 







Vedlegg til orienteringssak 22.04.15 


Ansvarsforhold og arbeidsfordeling i ny studieplan Medisin 2015 
 


Ansvarsforhold generelt 
Et studieprogram er sammensatt av emner. Hvert emne har en vitenskapelig emneansvarlig. Emneansvarlige ligger i linje under institutt. Undervisningen i et 
emne skal, avhengig av størrelsen på emnet, legges opp av en lærergruppe som underviser i emnet.  


PU skal ha faglig overordnet ansvar for å ivareta helheten i studieprogram. Likevel er ansvar for person- og andre ressurser tillagt instituttet. I en del tilfeller 
deltar personer fra andre institutter i undervisningen i et emne, og det er da eksplisitt et ansvar for instituttet vedkommende kommer fra å sette av 
personressurs og å finne aktuell person. Undervisningen som gis av denne regnes som en del av personens vanlige undervisningsoppgaver, og som en del av 
vedkommendes hjemmeinstitutts undervisningsarbeid. 


I notatet videre brukes følgende betegnelser: 
- Studieprogram: Hele studieløpet i medisin 
- Emne: Dette utgjøres av et semester 
- Fag: Disse ligger ved et institutt, og undervises av dette instituttet. En del fag undervises i flere emner og koordineres langsgående av instituttet 


(eksempler: fysiologi, farmakologi, gastrokirurgi) 
- Tema: Disse går på tvers av fag og koordineres i hvert emne av de involverte semesterstyrer (eksempler: hjerte/kar, fordøyelse, urinveier, 


nervesystemet)  
Det benyttes betegnelsen emne i stedet for semester for å forenkle arbeidet i forhold til UiB’s rammeverk for kvalitetssikring av studier slik dette benyttes overfor NOKUT. 


 
I ny studieplan utgjør et semester et emne. Et emne vil bestå av fag og tema hvor det faglige ansvaret ligger ved forskjellige institutter. Det er i 
plandokumentene beskrevet hvor stor del av emnet eller temaet som skal tilhøre hvert fag.  


I første studieår er det unntak fra hovedprinsippet om at et emne fyller et semester. Første semester består av to emner: ett emne som er felles for medisin- 
og odontologistudiene, og Examen philosophicum. Andre semester består også av to emner for hvert studieprogram: ett emne felles for medisin- og 
odontologistudentene, og ett spesifikt emne for hvert av studieprogrammene. De elektive periodene utover i studiet vil også komme som emner i tillegg. 







Vedlegg til orienteringssak 22.04.15 


Emnet (semesteret) skal som tidligere planlegges av emneansvarlig (semesterstyreleder), som kommer fra forhåndsbestemt, emneansvarlig institutt. Dette 
instituttet er valgt fordi hovedtyngden av fag i emnet (semesteret) hører hjemme ved instituttet. De elementene i emnet som ikke instituttet selv har faglig 
ansvar for, har andre (definerte) institutter ansvar for. Dette ansvaret gjelder både faglig innhold og bemanning av undervisningen, og eventuelle andre 
ressurser som undervisningen krever. 


Emneansvarlig (semesterstyreleder) har med seg en lærergruppe (semesterstyre) sammensatt av lærerrepresentanter for de fag som emnet (semesteret) 
inneholder. Medlemmene i semesterstyret skal representere sine respektive institutter inn i gruppen, og ivareta a) faglig og ressursmessig instituttets fag og 
b) samarbeidet og eventuell integrering med andre fag og tema i emnet. Medlemmene i semesterstyret forventes å forestå rapportering mellom 
instituttene og semesterstyre (begge veier). 


PU har ansvar for beskrivelser (herunder læringsutbytte) på studieprogramnivå, semesterstyret har ansvar for emnebeskrivelsen for et semester, mens 
hvert deltakende institutt har ansvar for hvordan hvert fag og tema beskrives i emnebeskrivelsen. 


 


Økonomi 
Den nye studieplanen endrer ikke dagens ressursallokering. Særskilt ressursallokering må eventuelt gjøres ved omprioritering innen instituttets eksisterende 
ressursramme eller alternativt løftes inn i budsjettprosessene på vanlig måte. 
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Ansvarsfordeling:   


  programutvalg  semesterstyre emneansvarlig 
institutt 


fagansvarlig institutt 


1) Undervisning Faglige rammer 
(studieprogram) 
 


+ 
legge føringer for og 
kvalitetssikre et 
helhetlig studieprogram 


(+) 
koordinere et emne i 
studieprogrammet 


- (+) 
 


 Undervisningsopplegg for fag 
(faglige ressurser emnenivå) 


- 
 


(+) 
koordinere samlet 
undervisningsopplegg 
for et emne 


- + 
utvikle og ivareta 
undervisning av et fag 


 Undervisningsopplegg for 
tema 


- + 
koordinere undervisning 
på tvers av fag 


- + 
utvikle og ivareta  
undervisning på tvers 
av fag 


 Timeplan 


 


- + 
planlegge og koordinere 
opplegg for et emne 


+ 
administrasjon 


- 


2) Økonomi, ressurser 
og personale 


Økonomi / ressurser 
- - - + 


 


 Akad. personale (ressurser 
og personalansvar) 


- - - + 
 


3) Vurdering Emnevurdering (eksamen) 
(+) 
overordnet 
kvalitetssikring av 
emneeksamener 


+  
samordne og utarbeide 
helhetlig oppgavesett 


+ 
administrasjon 


+ 
lage forslag til 
oppgaver 
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Underveisvurdering (test) 


- + 
kvalitetssikre og 
koordinere tester 


+ 
administrasjon  


+ 
lage testopplegg 


 
 
Sensorer 


(+) 
samlet kvalitetssikring 
av oppnevninger  


- + 
oppnevning og 
administrasjon 


- 


4) Evaluering Evaluering og rapportering 
(+) 
overordnet ansvar for 
emnerapporter på tvers 
av semestre  


+  
koordinere opplegg og 
rapportering på 
emnenivå 


+ 
administrasjon 


+ 
evaluere fag/tema 
 


 


 
 Vedtaksnivåer (programutvalg og fagansvarlig institutt) 







 
 


Dersom du ikke ønsker å motta dette nyhetsbladet, gi beskjed til doktorgrader@nifu.no 
Detaljert doktorgradsstatistikk er tilgjengelig på http://www.nifu.no/.         Returadresse: NIFU, PB 5183 Majorstuen, 0302 Oslo 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Informasjon fra Doktorgradsregisteret Mars 2015 


Milepæl: Kvinner i flertall blant doktorandene i 2014 
Færre menn, flest kvinner 
Det ble gjennomført 1448 doktorgradsdisputaser i 
Norge i 2014. Det innebærer en nedgang på 5 prosent 
fra 2013, som er det foreløpige toppåret med 1524 
doktorgrader. Hele nedgangen kom blant mannlige 
doktorander, mens økningen blant kvinner fortsatte. 
Det resulterte i at 2014 ble første år der flere kvinner 
enn menn tok doktorgrad; 730 kvinner mot 718 menn. 


 
Kvinneandelen blant doktorandene ble vel 50 prosent i 
2014, mot 47 prosent i 2013 og 49 prosent i 2012, som 
var den tidligere toppnoteringen. Over tid har det vært 
en kraftig økning i antall kvinner som avlegger 
doktorgrad. Fra 2006 til 2014 er antallet kvinnelige 
doktorander mer enn doblet. 


Økning i humaniora og samfunnsvitenskap 
Forholdet mellom fagområdene endrer seg normalt lite 
fra år til år. I 2014 ses likevel en økning i antall 
doktorgrader i humaniora og samfunnsvitenskap, mens 
det er nedgang i de øvrige fagområder. Størst er 
nedgangen i teknologi og medisin og helsefag. 
Sistnevnte er fremdeles det klart største fagområdet 
med 445 doktorgrader i 2014.  Det er også her kvinnene 
er best representert med 60 prosent av de avlagte 
gradene. I motsatt ende er kvinneandelen lavest i 
teknologi med 27 prosent.  


 
Nedgang ved de fleste lærestedene 
De fleste universitetene hadde færre disputaser i 2014 
enn året før. Nedgangen i antall doktorgrader var størst 
i Bergen, fulgt av Tromsø, mens den relativt sett var 
størst i Stavanger. Universitetet i Agder hadde den 
største veksten sammenlignet med 2013. Det ble avlagt 
doktorgrader ved i alt 21 læresteder i 2014. Høgskolene 
i Hedmark og Lillehammer hadde sine første disputaser 
på egne doktorgradsprogram. 


Utflating i andelen utlendinger 
Både antall og andel utlendinger gikk noe ned i 2014. 
Vel 500 av doktorandene hadde statsborgerskap i et 
annet land, noe som tilsvarte 35 prosent av alle som 
disputerte i 2014. I alt var 75 land representert. Det var 
flest tyske statsborgere (55), dernest fulgte Kina (38) 
og Iran (34). Andelen utenlandske statsborgere økte 
kraftig både under 2000-tallet og ved inngangen til 
2010-tallet, men synes nå å ha stabilisert seg. Det er 
imidlertid store forskjeller mellom fagområdene.  


 


 
Forespørsler kan rettes til:  
Bo Sarpebakken, NIFU        Tlf.: 22 59 51 63 
PB 5183 Majorstuen        E-post: doktorgrader@nifu.no 
0302Oslo,                Tlf. sentralbord: 22 59 51 00   
Doktorgradsstatistikk er også tilgjengelig på instituttets WWW-
tjener: http://www.nifu.no/. 
Statistikkbasen NORBAL gir doktorgradsstatistikk for alle de 
nordiske og baltiske land, se http://www.foustatistikkbanken.no/. 


Doktorgrader 


  


i tall 
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Doktorgrader 2005–2014 etter fagområde
Fagområde 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005-2014
Humaniora 82 111 118 131 108 98 103 129 142 151 1173
Samfunnsvitenskap 147 184 225 277 251 247 260 287 279 291 2448
Matematikk/naturvitenskap 225 212 269 293 277 282 340 330 360 348 2936
Teknologi 124 122 123 141 128 127 175 182 193 159 1474
Medisin og helsefag 220 216 246 337 336 387 396 471 485 445 3539
Landbr.fag/veterinærmed. 57 60 49 66 48 44 55 62 65 54 560
Totalt 855 905 1030 1245 1148 1185 1329 1461 1524 1448 12130


Doktorgrader 2005–2014 etter tildelende institusjon
Institusjon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005-2014
Universitetet i Oslo 319 293 344 436 391 416 425 511 524 519 4178
Universitetet i Bergen 157 179 202 233 223 237 254 251 265 216 2217
NTNU 218 244 257 314 259 260 335 374 371 367 2999
Universitetet i Tromsø 60 60 100 104 115 96 114 110 123 101 983
NMBU1 64 64 56 86 70 76 93 87 103 93 792
Universitetet i Stavanger 6 13 18 12 29 31 28 32 34 26 229
Universitetet i Agder .. 4 2 3 9 7 11 18 18 27 99
Universitetet i Nordland 4 3 5 6 5 9 8 15 19 20 94
Norges Handelshøyskole 10 12 19 15 8 16 15 11 10 13 129
Norges idrettshøgskole 4 5 5 6 8 11 14 7 13 8 81
Norges musikkhøgskole - 2 1 4 6 1 2 3 6 7 32
Arkitekt- og designhøgsk. 4 6 5 6 5 6 4 4 6 8 54
Høgsk. i Molde - 3 2 5 4 4 - 5 6 3 32
Høgsk. i Oslo og Akershus - - - 1 1 - 2 5 5 4 18
Høgsk. i Gjøvik .. .. .. - - - 2 4 2 - 8
Høgsk. i Telemark .. .. .. .. - - - 5 4 8 17
Høgsk. i Busk. og Vestfold .. .. .. .. .. - - 1 2 3 6
Høgsk. i Lillehammer .. .. .. .. .. - - - - 2 2
Høgsk. i Hedmark .. .. .. .. .. .. - - - 2 2
Menighetsfakultetet 3 4 6 5 6 6 7 4 3 5 49
Handelshøyskolen BI 6 10 6 7 8 8 12 9 9 13 88
Misjonshøgskolen - 3 2 2 1 1 3 5 1 3 21
Totalt 855 905 1030 1245 1148 1185 1329 1461 1524 1448 12130
1 2005-2013; UMB og NVH 


Doktorgrader 2005–2014 etter kjønn
Kjønn 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005-2014
Kvinner 343 347 459 560 518 545 610 722 720 730 5554
Menn 512 558 571 685 630 640 719 739 804 718 6576
Totalt 855 905 1030 1245 1148 1185 1329 1461 1524 1448 12130
Kvinneandel i prosent 40 38 45 45 45 46 46 49 47 50 46


Doktorgrader 2005–2014 etter statsborgerskap på disputastidspunktet
Statsborgerskap 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005-2014
Ikke-norsk 180 217 241 308 297 326 439 507 552 503 3570
Norsk 675 688 789 937 851 859 890 954 972 945 8560
Totalt 855 905 1030 1245 1148 1185 1329 1461 1524 1448 12130
Prosentandel ikke-norsk 21 24 23 25 26 28 33 35 36 35 29


Doktorgradsregisteret ved NIFU dekker alle doktor- og lisensiatgrader som er utstedt ved alle norske læresteder gjennom alle tider og går 
tilbake til 1817. Registeret inneholder opplysninger om gradtittel, sted og år (disputastidspunkt) for doktorgrad, avhandlingens fagområde, 
utdanningsdata, og statsborgerskap på disputastidspunktet. Opplysningene benyttes til statistikk og analyseformål. Registeret ajourføres 
hvert halvår på grunnlag av opplysninger fra lærestedene. 





		III Orienteringssaker

		a) Referat - Komitémøte i REK Vest 19.03.15

		b) Referat - Utvidet studieledelse, møte 12.03.15

		c) Referat - Utvidet forskningsledelse, møte 09.03.15

		d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015

		e) Ansvarsforhold ny studieplan Medisin 2015

		Vedlegg



		f) Informasjon fra NIFU - Doktorgradsregisteret mars 2015










Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
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Sak nr.: 2015/4223 Møte: 22.04.2015 
 


  


 
 
 
 


 


 


Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) ved Institutt for klinisk odontologi 
 


 


 


I fakultetsstyret sak 150/11 vart professor Anne Nordrehaug Åstrøm tilsett som 
instituttleiar ved Institutt for klinisk odontologi for ein åremålsperiode på fire år med 
tilsetjing frå 01.01.2012, vår ref. 11/12643. Åremålsperioden går ut 31.12.2015 og 
Det medisinsk-odontologiske fakultet ønskjer å lyse ut stillinga for ein ny fireårig 
åremålsperiode med tilsetjing frå 01.01.2016. 


 
Ifølgje pkt. 4.1.1 i «Reglement for ansettelser i vitenskapelige stillinger og 
faglige/administrative lederstillinger» fastsett av universitetsstyret 28.05.2014, er det 
fakultetsstyret som handsamar utlysing og tilsetjing av instituttleiar. 


 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 


åremålsstilling som instituttleiar (professor) ved Institutt for klinisk odontologi. 
Stillinga er ei 100 % stilling for ein periode på fire år med tilsetjing frå 
01.01.2016. 


 
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med 


gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
 


Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


 
 


Marianne Bø Larsen 
seksjonsleiar rekruttering 


 
 


09.04.2015 /MALA 
 
 


Vedlegg: 
Utlysingstekst norsk 
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Instituttleiar – Det medisinsk-odontologiske fakultet  
 
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det frå 
01.01.2016 ledig ei fagleg spanande og utfordrande åremålsstilling (4 år) som 
instituttleiar ved Institutt for klinisk odontologi. 
 
Institutt for klinisk odontologi er eit av fem institutt ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Instituttet driv forsking, forskarutdanning, formidling og 
utdanning av tannlegar og tannpleiarar, i tillegg til spesialist-/spesialutdanning i 
kliniske odontologiske fag. Instituttet har óg odontologisk universitetsklinikk som  
består av studentklinikk og spesialistutdanningsklinikk. Odontologisk 
universitetsklinikk er ein integret del av instituttet.  
 
Instituttet har om lag 198 tilsette fordelt på 179 årsverk, 31 personar i vitskapelege 
hovudstillingar. Av dei 179 årsverka er 143 årsverk på universitetsklinikken. Samla 
budsjett ligg på 125 millionar kroner. Instituttadministrasjonen består av 11 personar 
og gjev administrativ støtte til fagmiljø innan studieadministrasjon, økonomi-
forvaltning, prosjektstyring, forskingsadministrasjon og forskarutdanning. 
 
Instituttet driv odontologisk forsking, rettleiing og undervisning på høgt internasjonalt 
nivå. Instituttet har viktige oppgåver innan odontologi, mastergrads- og 
doktorgradsutdanning. 
 
 
Dei viktigaste oppgåvene til instituttleiar er følgjande:  


• utøve leiarskap i tråd med fakultetet sin strategi, leggje til rette for og stimulere 
til gode forskingsmiljø og høg kvalitet i utdanningane, dertil å inspirere og 
motivere tilsette og studentar til fagleg utvikling  


• bidra til fakultetet sine strategiar og sørgje for at instituttet har oppdaterte 
strategiar for instituttet si verksemd og sørgje for at ressursar ved instituttet 
vert nytta i samsvar med desse  


• sørgje for veleigna teknisk-administrative tenester og for effektiv drift av 
verksemda  


• yte sitt til at instituttet har tilstrekkelege budsjettmessige økonomiske rammer, 
og leggje til rette for å auke verksemda som er basert på tilskot og finansiering 
av oppdrag, i tillegg til å sikre fullfinansiering av denne verksemda  


• fremje eksternt og internt samarbeid  


• utøve personalansvar for tilsette ved instituttet, ta i bruk relevante 
leiingsverkty, og ha ansvar for resultat innan utdanning, forsking, 
forskarutdanning, økonomistyring, administrasjon og formidling  


• arbeide målretta for ein betra kjønnsbalanse i dei vitskaplege stillingane ved 
instituttet  


 
 
Vi søkjer instituttleiar som:  







• har erfaring med å leie fagleg verksemd innan universitetssektoren og som 
kan vise til oppnådde resultat  


• er internasjonalt framståande forskar med relevant professorkompetanse  


• har gode evner til kommunikasjon, dertil evne til å skape tillit og byggje 
nettverk internt og eksternt  


• har god innsikt i kunnskapsorganisasjonar og dei krav som vert stilt til 
administrative tenester og god økonomistyring  


• har ein motiverande og inkluderande leiarstil prega av samarbeid, medverknad 
og dialog  


 
• god munnleg og skriftleg norsk eller eit anna skandinavisk språk er eit krav 


 
 
Det er eit ynskje at leiarskapet vert kombinert med eigen forskingsaktivitet. 
Universitetet i Bergen, og Det medisinsk-odontologiske fakultet kan tilby eit 
konkurransedyktig fagmiljø og ein infrastruktur og utstyrspark, som er i internasjonal 
klasse. Vi legg til rette for instituttleiar sin forskingsaktivitet og leiarutvikling. Eit nært 
samarbeid med tannhelsetenestens regionale kompetansesentre  og primær 
tannhelseteneste er av stor verdi for vår forskings- og undervisningsaktivitet.  
 
 
Instituttleiar rapporterer til dekan og inngår i fakultetet si leiargruppe.  
Informasjon om instituttet kan du finne på Universitetet i Bergen sin eksternweb: 
http://www.uib.no/mofa 
 
Løn etter gjeldande tariffavtale i lønssteg 88-91 (kode 1475),  
p.t. bruttoløn kr. 972 700-1038 800. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens 
pensjonskasse (inntil 12 G).  
 
Kvinner vert oppmoda særskilt til å søkje stillingane. Dersom fleire søkjarar vert 
vurdert å ha tilnærma like kvalifikasjonar, vert avgjerda om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for tekniske og administrative stillingar nytta.  
 
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for 
stillinga.  
 
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om 
ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 
søkjaren varslast om dette.  


Interesserte kan kontakte dekan Nina Langeland, telefon 55 58 20 87/416 16 450, e-
post: Nina.Langeland@uib.no. 


Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
 
Send søknad og CV via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 



http://www.uib.no/mofa

mailto:Nina.Langeland@mofa.uib.no





 
Legg ved: 
●  CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste med informasjon om kvar desse er publiserte 
 
 
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen for ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all 
informasjon er lagt inn innan fristen. 
 
 
Søknadsfrist:  
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UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


INNKALLES TIL MØTE 
 


Onsdag 22. april 2015 kl. 13.15 
 


 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 


 
 


I   VEDTAKSSAKER 


 


Sak 28/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak 29/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 25.03.2015, vedl.   


   


Sak 30/15 Økonomirapport pr. mars 2015 
Ettersendes.     


 


Sak 31/15 Ny undervisningsnormering ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet   
Saksforelegg av 27.03.2015, vedl. (ePhorte 14/10047)     


 


Sak 32/15 Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse 
Saksforelegg av 13.04.2015, vedl. (ePhorte 15/4360)      







 


Sak 33/15 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2014 – i 


fagområdet medisin (biokjemi) – Institutt for biomedisin – 


Godkjenning av vurdering fra sakkyndig komité  
Saksforelegg av 24.03.2015, vedl. (ePhorte 14/9566)     


 


Sak 34/15 Utlysning - Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin 


(indremedisin) – Klinisk institutt 2 
Saksforelegg av 09.04.2015, vedl. (ePhorte 15/4180)    


 


Sak 35/15 Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) ved Institutt for 


klinisk odontologi  
Saksforelegg av 09.04.2015, vedl. (ePhorte 15/4223)     


 


Sak 36/15 Utlysing – Instituttleiar (mellombels stilling) ved Institutt for 


global helse og samfunnsmedisin  
Saksforelegg av 09.04.2015, vedl. (ePhorte 15/4222)     


 


Sak 37/15 Tilsetting – Førsteamanuensis (50 %) i odontologi (oral kirurgi og 


oral medisin) – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 10.04.2015, vedl. (ePhorte 14/7352)     


 


II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 15.04.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 15.04.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


  


IV EVENTUELT  
 


 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


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


 


13.04.2015/raho (ePhorte 15/279) 


 



mailto:gjert.bakkevold@uib.no
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 32/15 


Sak nr.:  2015/4360   Møte: 22.04.2015  


 
 
 
Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
- Notat fra arbeidsgruppe «Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal 


helse», oppdatert pr. 07.04.2015. 


 
Hva saken gjelder 
Dekanens utvidete ledergruppe diskuterte på møte 4.11.2014 Bruk av senterstruktur 
som overbyggende satsinger, profilering.  
 
Som en oppfølging av dette og drøftinger i dekanens ledergruppe 06.01.2015, 
oppnevnte dekanen 08.01.2015  en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mandat 
for en styringsgruppe ved SIH:  
 


Det foreslås at det etableres en styringsgruppe for Senter for internasjonal helse. 
Styringsgruppen tenkes å bestå av de fem instituttlederne ved MOF, med senterleder ved 
SIH som sekretær. En gruppe bestående av Rolv Terje Lie, Rolf Reed og Bente Moen bes 
om å utarbeide forslag til mandat for styringsgruppen. Rolv Terje Lie leder gruppen og 
innkaller til møtene. Vi ber om at gruppen leverer forslag til mandat innen 1. februar 2015. 


 
Gruppens forslag ble drøftet i dekanens ledergruppe og arbeidsgruppen oversendte deretter 
et notat, oppdatert pr. 07.04.2015 (vedlegg).  


På grunnlag av dekanens forslag og arbeidsgruppens notat foreslås det å etablere en 
styringsgruppe for Senter for internasjonal helse, med følgende sammensetning og mandat/ 
oppgaver: 
 
Styringsgruppens sammensetning: 
SIH skal ha en styringsgruppe bestående av instituttlederne ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet og en representant fra dekanatet. Styringsgruppen kan ved behov 
utvides med representanter fra andre fakulteter ved UiB og andre samarbeidspartnere. 
Styringsgruppen utpeker selv sin leder for en periode på 2 år, med mulighet for forlengelse i 
en ny periode. Senterleder er sekretær for styringsgruppen. 
 
Styringsgruppens mandat/oppgaver: 
I forhold til SIH skal styringsgruppen: 


- Fatte rådgivende beslutninger som gjør at SIH utfører sine oppgaver som koordinator og 
initiativtaker for forskning og undervisning innen helsefagene av særlig betydning for 
verdens fattige land. 
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- Behandle strategier for senterets utdannings- og forskningsvirksomhet, planer, 
prinsipielle spørsmål knyttet til senterets drift og handlingsrom, samt samarbeid mellom 
SIH og andre enheter.  


- Holde oppsyn med resultatutviklingen ved senteret og spesielt med aktiviteten på tvers 
av instituttene. 


 
I forhold til de øvrige institutt skal styringsgruppen få innsyn i prosjekter ved de andre 
instituttene ved fakultetet som naturlig faller inn under SIH’s oppgaver. 
 
Styringsgruppen skal møtes minst to ganger i året; i mai, for å kunne gi innspill til neste års 
budsjettforslag og i november for å kunne gi innspill til forskingsmeldingen. 
 
 


Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret godkjenner etablering av en styringsgruppe for Senter for 
internasjonal helse med sammensetning og mandat slik det framgår av 
saksforelegget.  
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


 
 
 


  


13.04.2015/INSE 
 
 
Vedlegg:  


Notat fra arbeidsgruppe «Etablering av styringsgruppe for Senter for 
internasjonal helse», oppdatert pr. 07.04.2015 


 







Notat fra arbeidsgruppe «Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse», 
oppdatert 7/4 2015 
 
Arbeidsgruppen ble nedsatt av dekanen 8/1 2015:  
Det foreslås at det etableres en styringsgruppe for Senter for internasjonal Helse. Styringsgruppen 
tenkes å bestå av de fem instituttlederne ved MOF, med senterleder ved SIH som sekretær. En 
gruppe bestående av Rolv Terje Lie, Rolf Reed og Bente Moen bes om å utarbeide forslag til mandat 
for styringsgruppen. Rolv Terje Lie leder gruppen og innkaller til møtene. Vi ber om at gruppen 
leverer forslag til mandat innen 1. februar 2015. 
 
Arbeidsgruppen leverte sitt forslag innbakt i utkast til «Retningslinjer for Senter for internasjonal 
helse» som er under revisjon for å vise hvordan styringsgruppen kunne innpasses. Opprettelse av 
styringsgruppen trenger imidlertid ikke vente på endelig revisjon av retningslinjene, selv om det vises 
til retningslinjene som vil presisere senterets oppgaver. Arbeidsgruppen foreslår at SIH får en 
styringsgruppe med sammensetning og mandat som skissert nedenfor. Vi ber om at arbeidet med 
retningslinjene fortsetter i tråd med dette.      
 
Styringsgruppens sammensetning: 
SIH skal ha en styringsgruppe, bestående av instituttlederne ved MOF og en representant fra 
dekanatet. Styringsgruppen kan ved behov utvides med representanter fra andre fakulteter ved UiB 
og andre samarbeidspartnere. Senterleder er sekretær og en annen representant enn leder av IGS 
skal velges som styringsgruppens leder.  
 
Styringsgruppens oppgaver: 
I forhold til SIH skal styringsgruppen: 
- Fatte beslutninger som gjør at SIH utfører sine hovedoppgaver slik de er nedfelt i retningslinjene. 
- Behandle strategier for senterets utdannings- og forskningsvirksomhet, planer, prinsipielle spørsmål 
knyttet til senterets drift og handlingsrom, samt samarbeid mellom SIH og andre enheter.  
- Holde oppsyn med resultatutviklingen ved senteret og spesielt med aktiviteten på tvers av 
instituttene. 
 
I forhold til de øvrige institutt skal styringsgruppen få innsyn i prosjekter ved de andre instituttene 
ved MOF som naturlig faller inn under CIH’s oppgaver slik de er nedfelt i retningslinjene. 
 
Styringsgruppen skal møtes minst to ganger i året; i mai, for å kunne gi innspill til neste års 
budsjettforslag og i november for å kunne gi innspill til forskingsmeldingen. 
 
Bente Moen 
Rolf K. Reed 
Rolv T. Lie 





		Sak 32-15 Etablering av styringsgruppe for Senter for internasjonal helse

		Vedlegg - Notat fra arbeidsgruppe "Etablering av styringsgruppe for SIH, oppdatert pr. 7.4.15
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 34/15 


Sak nr.:  2015/4180  Møte: 22.04.2015 


 
 
 
 
UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I MEDISIN 
(INDREMEDISIN) VED KLINISK INSTITUTT 2 
 
 
I brev av 09.04.2015 ber Klinisk institutt 2 om at det blir lyst ut en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) ved instituttet. Grunnen til at 
stillingen lyses ut er fordi en professor innen fagfeltet har sagt opp sin stilling med siste 
arbeidsdag 30.04.2015.  
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning i fagområdet indremedisin ber instituttet 
om at stillingen blir lyst ut.  
 
Instituttet skriver at det finansielle grunnlaget for stillingen er i orden.  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning 
og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin 
(indremedisin). 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.  


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


 
 
 
09.04.2015 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Brev fra Klinisk institutt 2 av 09.04.2015  
  Utlysningstekst og stillingsomtale 







 


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


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


Klinisk institutt 2 


Telefon  


Telefaks  


 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 BERGEN 


Besøksadresse 


Jonas Lies vei 79 


Bergen 


Saksbehandler 


Ivar Øiestad 


55582550 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Ber om utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) 
i medisin (indremedisin) ved Klinisk institutt 2 


 


Klinisk institutt 2 ber om at det lyses ut en fast stilling som professor/førsteamanuensis (50 


%) i medisin (indremedisin). Stillingen lyses ut fordi professor Ingvard Wilhelmsen har sagt 


opp sin stilling og har sin siste arbeidsdag 30. april 2015.  


 


Klinisk institutt 2 bekrefter at det er budsjettmessig dekning for stillingen.  


 


Vi ber om at stillingen lyses ut i vanlige utlysningskanaler. 


 


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. 


 


 


 


 


 


Med vennlig hilsen 


 


Eystein Husebye 


fungerende instituttleder Synnøve Myhre  


 administrasjonssjef  


 


 


 


 


 


Referanse Dato 


2015/4180-IVØI 09.04.2015 


  


 


 







Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) ved 
Klinisk institutt 2 


Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det 


ledig ei fast stilling som professor (50 %) i indremedisin. Dersom det ikkje melder seg 


søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. Arbeidsstad er 


Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ulriksdal 8 i Bergen. 


 


Den vitskapelege stillinga må vere knytt til ei klinisk stilling på Haraldsplass Diakonale 


Sykehus. 


 


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


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


 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Eystein 


Husebye, tlf. 55 97 30 78, e-post: Eystein.Husebye@uib.no  


 


Kvalifikasjonar 


 Søkjarar må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse 


 Den som vert tilsett skal undervise i generelle og grunnleggjande kliniske ferdigheiter 


på tvers av indremedisinske fagfelt i noverande studieplan (tom. mai 2017) og seinare 


delta i undervisninga i indremedisin som er organisert til Haraldsplass Diakonale 


Sykehus i Studieplan 2015  


 Den som vert tilsett vil òg kunne verte pålagt å delta i instituttet si generelle 


undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles 


 Det vil verte lagt vekt på evne til å skape eit godt undervisningsmiljø og utnytte 


kontakten til dei kliniske miljøa på Haraldsplass Diakonale Sykehus 


 Det vil verte lagt vekt på evne til å få fram eigen forskingsaktivitet 


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


om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 


 


Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


 


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


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


 


Den som vert tilsett skal arbeide i ei av dei etablerte forskingsgruppene ved instituttet.  


 


Løn 
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 Universitetet i Bergen kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-


uib 
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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 og 


personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.  


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


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


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


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


Søknad  


Slik søkjer du stillinga: 


 


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


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


Legg ved: 


 


●  CV 


●  vitnemål 


● attestar 


●  fullstendig publikasjonsliste 


●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 


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


professor og maks 10 for førsteamanuensis) 


 


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


 


Vi gjer 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 (50 %) i medisin (indremedisin) ved 
Klinisk institutt 2 


Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det 


ledig ei fast stilling som professor (50 %) i indremedisin. Dersom det ikkje melder seg 


søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. Arbeidsstad er 


Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ulriksdal 8 i Bergen. 


  


Klinisk institutt 2 er eitt av to medisinske kliniske institutt ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet. Den faglege porteføljen er brei, og spenner over mange av dei medisinske 


spesialitetane. Instituttet har om lag 250 tilsette og held til på universitetscampus ved 


Haukeland universitetssjukehus.  


 


Instituttet driv medisinsk forsking, rettleiing og undervisning på høgt internasjonalt nivå. 


Instituttet har viktige oppgåver både i legeutdanninga, mastergradsutdanninga og 


doktorgradsutdanninga innan medisin og farmasi. 


 


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


aktuell kandidat må ha norsk doktorgrad i relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse.  


 


Den som vert tilsett skal undervise i generelle og grunnleggande kliniske ferdigheter på tvers 


av indremedisinske fagfelt i nåverande studieplan (tom. mai 2017) og seinare delta i 


undervisingen i indremedisin som er organisert til Haraldsplass Diakonale Sykehus i 


Studieplan 2015.  


 


Den som vert tilsett vil òg kunne verte pålagt å delta i instituttet si generelle undervisning på 


lågare grad, og i arbeid på instituttet elles.  


 


Det vert lagt vekt på evne til å skapa eit godt undervisningsmiljø og utnytte kontakten til dei 


kliniske miljøa på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Den vitskaplege stillinga må vere knytt til 


ei klinisk stilling på Haraldsplass Diakonale Sjukehus. 


Vidare vil det verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, 


koordinering og rettleiing.  


 


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


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


 


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


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


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


eit skandinavisk språk.  


 


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


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


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  


 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal til leggjast 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. 


 







Permanent part-time position as Professor/Associate Professor (50 
%) of Medicine (Internal Medicine) at the Department of Clinical 
Science  
 


A permanent part-time position as professor (50 %) of medicine (internal medicine) is vacant 


at the University of Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical 


Science. If no qualified applicant applies for the professor position, it will be open for an 


appointment to the position of associate professor. The place of work is at Haraldsplass 


Hospital, Bergen, Norway. 


 


The position must be connected to a clinical position at Haraldsplass Hospital.  


 


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 


Eystein Husebye, phone: + 47 55 97 30 78, e-mail: Eystein.Husebye@uib.no  


 


Qualifications  


 The applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding 


qualifications 


 The successful candidate will be teaching general and basic clinical skills within the 


fields of internal medicine as described in the current curriculum for medical students. 


The curriculum is under revision and the successful candidate will subsequently 


participate in the teaching of the medical students following the new curriculum 


 The successful candidate will also supervise Master- and PhD-students at the 


department and participate in the general teaching at the bachelor-level for the 


medical, dental, nutrition and pharmacy students as well as participate in other tasks at 


the department. 


 Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a good teaching environment 


and a good collaboration with the clinical departments at Haraldsplass Hospital  


 Emphasis will be put on the ability of the applicant to create a good research 


environment  


 Basic teaching training is a requirement. The successful candidate will be offered 


appropriate training if this requirement has not been met before the appointment 


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. 


The successful candidate shall work within one of the established research groups at the 


department. 


 


Salary  
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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 1011/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 contribute of 2 % will be 


deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of highly qualified applicants 


a higher salary may be considered.  


For more information regarding a career at the University of Bergen 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 and persons with 


disabilities 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 
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● 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. 


 


 


Closing date for applications: 
 
 


 







DESCRIPTION OF POSITION 


Permanent part-time position as Professor/Associate Professor (50 
%) of Medicine (Internal Medicine) at the Department of Clinical 
Science  
 


A permanent part-time position as professor (50 %) of medicine (internal medicine) is vacant 


at the University of Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical 


Science. If no qualified applicant applies for the professor position, it will be open for an 


appointment to the position of associate professor. The place of work is at Haraldsplass 


Hospital, Bergen, Norway. 


 


The Department of Clinical Science is one of two clinical departments at the Faculty of 


Medicine and Dentistry and covers several of the clinical disciplines within the field of 


medicine. There are about 250 employees at the Department of Clinical Science which is 


located at the Haukeland Hospital campus.   


 


The Department of Clinical Science has medical research, supervision and teaching on a high 


international level. The department has important tasks in the training of new doctors, master 


degree programs, and PhD education within medicine and pharmacy.  


 


The successful candidate shall be part of one of the existing research groups and must hold a 


relevant Norwegian doctorate or corresponding qualifications.  


 


The successful candidate will be teaching general and basic clinical skills within the fields of 


internal medicine as described in the current curriculum for medical students. The curriculum 


is under revision and the successful candidate will subsequently participate in the teaching of 


the medical students following the new curriculum.  


 


The successful candidate will also supervise Master- and PhD-students at the department and 


participate in the general teaching at the bachelor-level for the medical, dental, nutrition and 


pharmacy students as well as participate in other tasks at the department. 


 


Emphasis will be put on the applicant’s ability to create a good teaching environment and a 


good collaboration with the clinical departments at Haraldsplass Hospital. The position must 


be connected to a clinical position at Haraldsplass Hospital.  


 


Documented abilities and willingness to participate in collaborative work will be emphasised.  


 


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 


teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 


appointment.  


 


Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 


have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 


required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 


This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 


Scandinavian language at the time of appointment.  


 


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. 


 


 





		Sak 34-15 Utlysing - Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) - K2

		Vedlegg 1 - Brev fra K2 av 09.04.2015

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale






 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 25. mars 2015 kl. 13.15 


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


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


Professor Helga Birgitte Salvesen  
    Professor Thorkild Tylleskär (vara)  
    Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr (vara)  
     
Gruppe B  Stipendiat Margrethe Raspotnig 
  Stipendiat Hilde Marie Engjom (vara, sak 22/15)   
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
    Førstekonsulent Erlend Nåmdal (vara, sak 24/15)  
 
Gruppe D   Student Eivind Valestrand  
  Student Sarah Marie Vie Furevik    


Student Anders Refsum (vara, sakene 22/15, 24/15 og 25/15) 
 
Eksternt medlem  Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF 
 
Meldt forfall:    Professor Eyvind Rødahl (Gruppe A)  
    Professor Gunnar Mellgren (Gruppe A)   
 


 
***************************************************************************** 
 
Visedekan Professor Arne Tjølsen (f.o.m. sak 18./15)   
 Professor Inge Fristad (ikke sak 22/15)   
 
Varamedlem Hilde Marie Engjom (gruppe B) deltok som observatør og går 


inn som fast medlem fra og med neste styremøte. 
 
 
Administrasjonen  Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 13/15)  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (sak 21/15 - 27/15)   
Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. sak 15/15)   
Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 13/15)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
Sak 23/15 ble behandlet etter sakene 24/15 og 25/15. 
 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 
Utdelt i møtet:  
E-post av 24.03.2015: Innspill fra IDU-medlemmer for Forskerforbundet og 
Akademikerne: Ønske om utsettelse av sakene 26/15 og 27/15. 


 
Sak 10/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 28.01.2015 - unntatt offentlighet  
Protokollen ble godkjent.  
 


Sak 11/15 Valg av representanter fra gruppe B og D til fakultetsstyre og instituttråd 
– organisering av valg  
Saksforelegg av 17.03.2015 (ePhorte 15/2528)      


 
 Vedtak:  
1. Styret oppnevner representanter fra gruppe B og D til valgstyret slik det 


fremkommer i saken. 
2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det 


som fremkommer i styresaken. 
3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i 


tråd med reglementet og foreta evt nyoppnevninger. 
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret 


kan skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som 
valgforsamling. 


 
Sak 12/15 Økonomirapport pr. februar 2015 


Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 14/5423)     
   


 Vedtak:  
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2015 til etterretning.  


Sak 13/15 Prolongering av Helse, Miljø og Sikkerhet, Handlingsplan 2010-2014 ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, for 2015 


  Saksforelegg av 11.03.2015 (ePhorte 15/3235)     
 


 Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 


vedtar å prolongere Helse, Miljø og Sikkerhet – Handlingsplan 2010 - 2014 
for 2015. 


2. Arbeid med ny handlingsplan for HMS ved fakultetet starter i løpet av 
prolongert periode og presenteres for fakultetsstyret i etterkant av vedtatt 
HMS plan ved UiB. 


 
Sak 14/15 Årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 2014     


 Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 15/3408)    
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Vedtak:  
1. Fakultetsstyret godkjenner innsendt Årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 


2014, Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
2. Fakultetsstyret ber lederne for enhetene ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet om å utarbeide oppdaterte handlingsplaner for HMS med særlig 
vekt på forhold der enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, samt 
inkludere en risikoanalyse og beredskapsplan for enheten. 


3. Handlingsplan for enheten skal relatere seg til UiB sin Handlingsplan for 
HMS 2013 – 2015 og fakultetets Handlingsplan for Helse, Miljø og 
Sikkerhet 2010 – 2014, prolongert for 2015. 


4. Enhetenes handlingsplan for HMS skal legges frem for de respektive 
instituttråd for videre oppfølging innen 30. september 2015. 


5. Fakultetsstyret ber om at kartlegging og risikovurdering av arbeidsplasser 
ved fakultetets enheter legges frem for styret i 2015. 


 
Sak 15/15 Utdanningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014  


Saksforelegg av 12.03.2015 (ePhorte 14/12485)       
  
Vedtak:  
Fakultetsstyret godkjenner Utdanningsmelding 2014 – Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 


 
Sak 16/15 Forskningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2014 


Saksforelegg av 10.03.2015 (ePhorte 14/12485)       
  
Vedtak:  
Fakultetsstyret godkjenner Forskningsmelding 2014 - Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 


 
Sak 17/15 Forskerutdanningsmelding 2014 


Saksforelegg av 12.03.2015 (ePhorte 14/12485)     
 


 Vedtak:  
Fakultetsstyret godkjenner Forskerutdanningsmelding 2014 - Det medisinsk-
odontologiske fakultet.  


 
Sak 18/15 Årsmelding Forskerlinjen 2014  


Saksforelegg av 12.03.2015 (ePhorte 15/3288)            
  
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar årsmeldingen til etterretning.  
 


Sak 19/15 Utgår    
 


Sak 20/15 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2014 – i 
fagområdet medisin (farmakologi) ved Klinisk institutt 2 – Godkjenning 
av vurdering fra sakkyndig komité  
Saksforelegg av 11.03.2015 (ePhorte 11/11021)     
  
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 


godkjenner at førsteamanuensis Simon Steinar Hustad fyller kravene for 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (farmakologi) i 
samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr 1. 
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2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Simon Steinar 
Hustad tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2014. 


 
Sak 21/15 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i odontologi (periodonti) – 


Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Saksforelegg av 11.03.2015 (ePhorte 14/1596 )    
  
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet.  
 


Sak 22/15 Tilsetjing – Forskarlineleiar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – 
unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Saksforelegg av 11.03.2015.(ePhorte 14/4743) 
 
 Nina Langeland, Margrethe Raspotnig, Eivind Valestrand og Inge Fristad 
fratrådte under behandlingen av saken. Helga Birgitte Salvesen ledet møtet i 
dekanens fravær.     
  
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 23/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Klinisk institutt 2 – Det 


medisinsk-odontologiske fakultet – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 
ledd 
Saksforelegg av 11.03.2015 (ePhorte 14/5702 ) 
   
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  


 
Sak 24/15 Tilsetting – Førsteamanuensis i anatomi og cellebiologi – Institutt for 


biomedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 14/1881)     
 Helga Birgitte Salvesen, Janne Molnes og Sarah Marie Vie Furevik fratrådte 
under behandlingen av saken.    
  
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 25/15 Tilsetting – Førsteamanuensis i biomedisin med preferanse for 


odontologi – Institutt for biomedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 
ledd  
Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 14/4464)   
   
Helga Birgitte Salvesen og Sarah Marie Vie Furevik fratrådte under 
behandlingen av saken.    
 
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 26/15  Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger, Det medisinsk-


odontologiske fakultet 
  Saksforelegg av 16.03.2015 (ePhorte 15/3368)     


 
Fakultetsstyret fant at det ikke var grunnlag for å utsette behandlingen av 







 


5 


sakene 26/15 og 27/15.   
 
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ber om at det oversendes en sak til universitetsdirektøren 


med anmodning om justering i Personalreglementet for Universitetet i 
Bergen, punkt 14.1. 


2. Fakultetsstyret ber om at myndighet for tilsetting i kliniske tannlegestillinger 
overføres til styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


3. Dersom Fakultetsstyret får slik myndighet, oppretter Fakultetsstyret et 
Tilsettingsråd for kliniske tannlegestillinger i henhold til forslag i 
saksforelegget.   


 
Sak 27/15 Klinikklederoppgaver som funksjon   
  Saksforelegg av 18.03.2015 (ePhorte 15/3491)    
 


 Vedtak:  
1. Funksjon som klinikkleder kunngjøres ved Institutt for klinisk odontologi i 


henhold til forslag i saksforelegget. 
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.  
 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referater – Komitémøte i REK vest, 08.01.15 og 12.02.15  
b) Referat – Utvidet studieledelse, møte 29.01.2015 
c) Referat – Utvidet forskningsledelse, møte 09.02.2015 
d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
e) Årsrapport – Internasjonalisering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
f) Årsrapport – Kommunikasjon MOF 2014 
g) Toppfinansiering av forskningsprosjekter – brev fra UiB av 05.03.15, vedl. 


(ePhorte 14/5319) 
h) Dekanen orienterer  


I forlengelse av at Universitetet i Bergen (UiB) fikk redusert budsjettet for 
2015 med 13 millioner kroner til avbyråkratisering, bestemte regjeringen å 
tilbakeføre 13,5 millioner kroner til UiB for å kunne tiltrekke seg verdens-
ledende forskere.  
Fakultetene fikk nylig en ukes frist på å komme med forslag til aktuelle 
forskere tilknyttet fremragende forskningsmiljøer (SFF, ERC).  Det er plan 
om en årlig utlysning for verdensledende forskere, med internasjonal 
evaluering.  


   
IV   EVENTUELT  
  Intet.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.45.  
 
25.03.2015/raho   
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 31/15 


Sak nr.:  2014/10047  Møte: 22.04.2015  


 
 
 
 
Ny undervisningsnormering ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 


- Referat fra utvidet studieledelse 25.09.2014 (sak 12/14) 


 
Hva saken gjelder 
Det ble i utvidet studieledelse 25. september 2014 bestemt at det skulle nedsettes en 
arbeidsgruppe for å gjennomgå og eventuelt revidere fakultetets normering for 
timeuttelling for utført undervisning.  
 
Arbeidsgruppen har nå ferdigstilt sitt arbeid, og presenterer forslag til ny 
undervisningsnormering, samt tilhørende notat. Endringer og vurderinger kan kort 
oppsummeres som følger:  


• Normeringsfaktor for plenumsforelesninger opprettholdes, men det gis ekstra 
uttelling for deltakelse i emner som underviser ikke tidligere har vært involvert 
i. 


• Økt uttelling for veiledning av bacheloroppgaver, særoppgaven i medisin, 
prosjektoppgaven i odontologi og forskningsoppgaven på forskerlinjen fra 10 
til 15 timer pr. oppgave. Uttelling for sensur av slike arbeider økes fra 1 til 5 
timer. 


• Sensur av hjemmeeksamen økes fra 1 til 3 timer. 
• Sensur av masteroppgave over 30 studiepoeng økes fra 5 til 10 timer. 
• Veiledning og komitéarbeid knyttet til forskerutdanning utover forskerlinjen er 


tatt ut av normeringen, mens forelesninger og kurs under forskerutdanningen 
fortsatt er med. 


• Uttelling for verv som studieleder ved institutt økes fra 100 til 150 timer pr. 
semester. 


• Verv knyttet til semesterstyrer i ny studieplan tas inn. Ledervervet gir 75 timer 
pr. semester, mens medlemmer krediteres med 20 timer. 


• Det tas inn en forutsetning om at «omfattende innsats for å revidere eller 
utvikle studietilbud skal godskrives i undervisningsregnskapet». Dette må 
avklares på instituttnivået i det enkelte tilfelle. 


• Videre er normeringen forenklet, ved at kategorier med lik vekt har blitt slått 
sammen. 
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En fullstendig oversikt over foreslåtte endringer finnes i notatet. 
 
Forslaget til ny undervisningsnormering ble diskutert i utvidet studieledelse 12. mars 
2015, og godkjent med noen mindre endringer. Etter innspill fra studieledelsen 
besluttet arbeidsgruppen i tillegg å inkludere uttelling for verv i semesterstyrene 
(gjelder ny studieplan for medisinstudiet). 


Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret vedtar forslaget til undervisningsnormering for Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Endringen trer i kraft fra og med høstsemesteret 2015. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør  Ørjan Leren 
 
 
 


 seksjonssjef 


27.03.2015/EIDA 
 
 
Vedlegg:  


1. Forslag til ny undervisningsnormering for Det medisinsk-odontologiske fakultet 
2. Rapport fra arbeidsgruppen 







 
 
 


 
 


NORMERING AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER 
 DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


Vedtatt i fakultetsstyret xx.xx.xxxx 
 
 
Grunnutdanning (bachelor/profesjon/master):  
Undervisningsmetode Faktor 


- Forelesninger/teambasert læring (med el uten 
pasient)* 


- Leder, seminar-, gruppe og 
laboratorieundervisning** 


- Assistent, seminar-, gruppe og 
laboratorieundervisning 


- Visitt, poliklinikk, annen klinisk undervisning 
 


5 
 


3 
 


2 
 


0,5 
 
 


* De to første semestrene man er ny som foreleser i et emne gis en uttellingsfaktor på 7 
** herunder klinisk undervisning i odontologi 


 
Veiledning bachelor- og masternivå: 
Veiledning av type oppgave Uttelling pr. semester  -  


pr. kandidat 
- Bacheloroppgave ernæring 
- Bacheloroppgave tannpleie 
- Særoppgaver medisin 
- Prosjektoppgaver odontologi 


15 timer 
15 timer 
15 timer 
15 timer 


- Masteroppgaver  
- Skriftlige obligatoriske oppgaver over nett  
- Forskningsoppgave forskerlinjen 


40 timer 
2 timer 


 
15 timer 


 
Forskerutdanning, PhD og forskerlinje: 
Undervisningsmetode Faktor 


- Forelesninger 
- Kurs 
- Seminarer 


5 
3 
3 


 
 
Spesialistutdanning odontologi: 
Undervisningsform Faktor 


- Forelesninger 
- Kurs/seminarer 
- Klinisk undervisning (økter) 
 


5 
3 
2 
 


Veiledning Uttelling pr. semester pr. 
kandidat 


- Veiledning spes.oppgave 
- Vurderingsmappe 


13 
10 


 







 
Eksamen/vurdering/sensur: 
Kategori 
 


Uttelling i timer pr. 
besvarelse * 


- Skriftlig eksamen 2 timer  
- Skriftlig eksamen 3-4 timer  
- Skriftlig eksamen 5-7 timer  
- Hjemmeeksamen 
- Muntlig eksamen** 
- Terminprøve  
- Bacheloroppgave  
- Særoppgave medisin 
- Prosjektoppgave odontologi 
- Masteroppgave, 30 studiepoeng eller mer 
- Forskningsoppgave forskerlinjen 


0,5 
 0,75 


1 
3 


1,5 
0,5 
5 
5 
5 


10 
5 


* Hvis en deler på arbeidet får en timer i forhold til den andelen en har gjort. 
** Presisering av uttelling her: Medgått tid x 1,5. Gjelder også eksamen i spesialistutdanningen odontologi. 
 
 
Overordnet ansvar for undervisning pr. semester*: 


Programleder 
100 timer/150 timer 
(se merknad under) 


Emneansvarlig (evt. fagansvarlig) Se føringer for uttelling under  
Studieleder ved institutt 150 timer 
Leder for semesterstyre medisinstudiet 75 timer 
Medlem, eksamens- og undervisningsutvalg  20 timer 
Medlem i programutvalg 20 timer 
Medlem i semesterstyre medisinstudiet 20 timer 
Leder forskerskole  100 timer 
Andre adm oppgaver:  
* verv gir kun uttelling 1 gang – jfr. ikke gjensidig utelukkende kategorier her, avhengig av institutt 
 
Programleder - For programutvalg med ansvar for studieprogram der det totalt sett er over 100 
studenter gis en uttelling på 150 timer for vervet. For studieprogram der det totalt sett er under 100 
studenter gis en uttelling på 100 timer for vervet. 
Emneansvarlig - For emner med over 150 studenter – antall studiepoeng for emnet x 5, emner med 
under 150 studenter – antall studiepoeng for emnet x 3. 
 
 
 
 
 
 
Merknader: 


- Omfattende innsats for å revidere eller utvikle studietilbudet skal godskrives i 
undervisningsregnskapet. Dette må avklares på instituttnivå i hvert enkelt tilfelle. 







Ny undervisningsnormering ved MOF 
Det ble i møte i utvidet studieledelse 25. september 2014 bestemt at det skulle foretas en revisjon av 
gjeldende normering for undervisning. Behovet for revisjon har blitt aktualisert ved innføring av ny 
studieplan i medisin, samt at fakultetet har valgt å gå bort fra egenregistrering av undervisning til å 
hovedsakelig basere undervisningsregnskapet på data hentet fra FS og Syllabus.  


Undervisningsnormeringen angir hvor mye uttelling en vitenskapelig ansatt skal gis i timer for å være 
ansvarlig eller deltakende i en gitt form for undervisning, og følgelig hvor mye den enkelte ansatte 
bidrar inn i instituttets totale portefølje. Normeringen er ment å brukes av institutter og fagmiljø som 
et styringsverktøy i forhold til fordeling av undervisning.  


En arbeidsgruppe ble nedsatt for å gjennomgå normeringsfaktorene og foreslå endringer. Gruppen 
har hatt følgende medlemmer, hvor alle institutt har vært representert: 


- Inge Fristad, visedekan for utdanning (leder) 
- Marit Bakke, Institutt for biomedisin 
- Ann-Kathrin G. Johansson, Institutt for klinisk odontologi 
- Hans Flatten, Klinisk institutt 1 
- Harleen Grewal, Klinisk institutt 2 
- Astrid Blystad, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
- Eirik Dalheim, studieseksjonen MOF (sekretær) 


Forslag til endringer 
Gruppen har kommet frem til følgende forslag til endringer1: 


Grunnutdanning (bachelor/profesjon/master) 
• Normeringsfaktor på 5 for plenumsforelesninger opprettholdes, men man gis en 


uttellingsfaktor på 7 de to første semestrene man underviser i et emne som man ikke 
tidligere har undervist i. 


• En rekke mindre kategorier innen gruppeundervisning og laboratorieundervisning er slått 
sammen for å forenkle normeringen. Det gis uttellingsfaktor på 3 for ledelse av slik 
undervisning, og 2 for assistentrolle. Klinisk undervisning i odontologi inkluderes i disse 
kategoriene. 


• Klinisk småundervisning på medisinstudiet (visitt, poliklinikk) tas inn i en egen kategori, med 
normeringsfaktor på 0,5. 


Veiledning bachelor- og masternivå 
• Uttelling for veiledning av bacheloroppgaver, særoppgave i medisin, prosjektoppgave i 


odontologi og forskningsoppgave på forskerlinjen økes til 15 timer pr. oppgave. Dette for 
bedre å reflektere tidsbruk for slik veiledning. 


                                                           
1 Når det i dokumentet brukes betegnelsen «normeringsfaktor» eller «uttellingsfaktor», henviser dette til hvor 
mange timer undervisning den enkelte foreleser godskrives pr. klokketime. Dersom en ansatt for eksempel 
reelt har forelest i to klokketimer gis det en uttelling på 2X5=10 undervisningstimer. 







Spesialistutdanning i odontologi 
• Normeringsfaktor for klinisk undervisning økes fra 1 til 2. Denne er likevel lavere enn for 


grunnutdanningen, ettersom kandidatene har autorisasjon som tannlege og er mer 
selvstendige. 


Eksamen og sensur 
• Uttelling for sensur av hjemmeeksamen økes fra 1 til 3 timer. 
• Utteling for sensur av bacheloroppgave, særoppgave medisin, prosjektoppgave odontologi 


og forskningsoppgave forskerlinjen økes fra 1 til 5 timer. 
• Uttelling for sensur av masteroppgave (30 studiepoeng eller mer) økes fra 5 til 10 timer. 


 


Andre endringer 
• Veiledning og komitéarbeid knyttet til forskerutdanning utover forskerlinjen er tatt ut av 


normeringen. Det er tidligere etablert at dette ikke skal være en del av 
undervisningsnormeringen, men dokumentet har ikke blitt oppdatert i etterkant. 
Forelesninger og kurs knyttet til forskerutdanning er fortsatt med. 


• Andre kategorier som er tatt ut av normeringen av samme årsak: 
o Visestyrer forskning 
o Medlem av forskningsutvalg 
o Bedømmelseskomité vitenskapelige stillinger 


• Det tas inn en merknad om at «omfattende innsats for å revidere eller utvikle studietilbud 
skal godskrives i undervisningsregnskapet.» Dette må avklares på instituttnivå i det enkelte 
tilfelle. 


• Uttelling for verv som studieleder ved institutt økes fra 100 til 150 timer pr. semester. 
• Det tas inn uttelling for verv knyttet til semesterstyrer i ny studieplan for medisinstudiet. 


Ledervervet gis 75 timers uttelling pr. semester, mens medlemmer i semesterstyrer 
krediteres med 20 timer. 


Merknader 
Arbeidsgruppen har stort sett vært samstemte i sine vurderinger. Det har vært uenighet om noen 
punkter, der flertallets oppfatning har vært styrende for gruppens forslag. Blant annet har IGS 
fremmet ønske om at veiledning knyttet til forskerutdanning tas inn igjen i normeringen, da dette 
oppfattes som undervisning hos dem.  


Øvrige institutt har ikke ønsket dette, blant annet med det argument at større forskningsgrupper da 
kan fylle sine undervisningsforpliktelser gjennom Ph.d.-veiledning i større grad enn i dag. Dette vil 
kunne forskyve undervisning over på mindre forskergrupper med færre kandidater, og dermed 
svekke deres posisjon. 


Gruppens forslag til ny normering er enstemmig. 


05.03.15 EIDA 
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