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Saken gjelder: 
Det nasjonale dekanmøtet i medisin, med dekaner fra UiB, UiO, NTNU og UiT drøftet 
behovet for en større grad av harmonisering av nasjonale retningslinjer for vurdering 
professorkompetanse på møte juni 2014. Forskningsdekanene og studiedekanene ved de 
fire universitetene har arbeidet videre med harmonisering av normene, som så ble vedtatt i 
møte 2.-3. juni 2015 (vedlegg 1). Bakgrunnen for arbeidet var at en etter hvert fikk inntrykk 
av at fakultetene praktiserte fellesnormene fra 2009 (vedlegg 3) ulikt. Harmoniseringen har 
tatt utgangspunkt i Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- 
og forskerstillinger gjeldende fra 23.07.2010 samt nye nasjonale veiledende retningslinjer 
for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, UHR, vedtatt 2015 (vedlegg 2). 


 


Vurdering: 


I all hovedsak stilles det strengere krav til professorkompetanse i forslaget til nye normer. 
Disse kravene er omtalt i de to første avsnittene og omfatter: 


• Krav til pedagogisk basiskompetanse, definert som et kurs i universitets-
/høgskolepedagogikk, jf nye retningslinjer fra UHR. Dersom den som tilsettes ikke fyller 
krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik 
kompetanse i løpet en periode på inntil tre år etter tilsetting. 



https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2010-07-23-1136





• Krav til at søker normalt har vært hovedveileder for minimum en kandidat frem til avlagt 
doktorgrad. 


• Oppgitt deltakelse i store vitenskapelige fellesarbeider må dokumenteres. 
• Spesifisering av at faglige krav til professorkompetanse er de samme uavhengig av om 


det gjelder hovedstilling eller bistilling. 


Tekst merket med *) i første avsnitt i gjeldende normer, ble særskilt utarbeidet og vedtatt i 
2009, samt avsnittene 3), 4) og 6). 


Det nasjonale dekanmøtet i medisin anbefaler å fremme de nye normene for vedtak ved de 
fire respektive fakultetene. 


 


Forslag til vedtak: 


Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, vedtar nye normer 
for vurdering av professorkompetanse i medisin, slik som fremmet av Det nasjonale 
dekanmøtet i medisin juni 2015. Normene skal gjelde med virkning fra 1. oktober 2015. 


  


 


 


Nina Langeland 


dekan        Inger Hjeldnes Senneseth 


        fungerende fakultetsdirektør 
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Dekanmøte medisin, juni 2015 


Nasjonale normer for professorkompetanse ved de 


medisinske fakultetene i Norge – vurderingskriterier 


for sakkyndig komite. 


 


Pedagogiske kvalifikasjoner 
For professorkompetanse kreves pedagogisk basiskompetanse, definert som et kurs i 
universitets-/høgskolepedagogikk. I tillegg vektlegges dokumentert praktisk-pedagogisk 
kompetanse i form av betydelig erfaring fra undervisning/eksamensarbeid og pedagogisk 
planleggingsarbeid. Utviklings- og evalueringsarbeid, utdanningsledelse, produksjon av 
læremidler, undervisningspriser og pedagogisk bakgrunn av annen art skal også tillegges 
vekt. 
 
Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må 


vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet en periode på inntil tre år etter 


tilsetting. 


Professorkompetanse forutsetter dokumentert erfaring med veiledning av forskerrekrutter på 


ulike nivå. Normalt vil det være et krav til professorkompetanse at søker har vært 


hovedveileder for minimum en kandidat frem til avlagt doktorgrad (kandidaten har 


disputert). Dette kravet kan bare fravikes dersom søker oppfyller alle øvrige kriterier, og i 


tillegg utmerker seg i betydelig grad utover det som normalt forventes mht. vitenskapelige 


kvalifikasjoner. 


 
Vitenskapelige kvalifikasjoner 
Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til 


en doktorgrad. 


Hovedvekt skal legges på vitenskapelige arbeider, samt på forskningsledelse og deltakelse i 


forskningsprosjekter.  Forskningen skal være av høy kvalitet og vise både bredde og dybde.  


Produksjonen skal reflektere en selvstendig forskningsprofil, og vise evne til å ta opp nye 


problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er en forutsetning for tildeling av 


professorkompetanse. Kvalitet, originalitet og nyskaping i vitenskapelig produksjon 


vektlegges foran totalt omfang, og nyere arbeider tillegges større vekt enn eldre. 


Den totale forskningsproduksjonen bør svare til minimum 15 publikasjoner etter avlagt 


doktorgrad av høy kvalitet og originalitet publisert i internasjonale tidsskrifter med 


fagfellevurdering, hvorav minst fem som førsteforfatter og minst to som sisteforfatter. 


Dersom noen artikler er publisert i et av fagområdets mest prestisjetunge tidsskrifter og 


artiklene er av meget høy kvalitet, kan antall artikler vurderes redusert. 


I store vitenskapelige fellesarbeider, for eksempel store multisenterstudier, bør bidraget fra 


søker spesifiseres i søknaden og dokumenteres ved skriftlig uttalelse fra leder av studiene, 


eller ved henvisning til en anerkjent kontaktperson som kjenner arbeidene og søkeren. 


Faglige krav til professorkompetanse er de samme uavhengig av om det gjelder hovedstilling 


eller bistilling. 







Dekanmøte medisin, juni 2015 


 


 
Kvalifikasjoner for kunnskaps- og forskningsformidling 
Dokumentert kunnskaps- og forskningsformidling, innsats for å spre kjennskap til 


vitenskapelige metoder og resultater skal vektlegges. Spesielt meritterende er 


populærvitenskapelige artikler og opplysningsmateriell.  


Kvalifikasjoner for ledelse og administrasjon 
Dokumentert utdanning og praksis i administrasjon og ledelse, samt erfaring fra relevante 


verv skal tillegges vekt. Meritterende er administrativ erfaring fra undervisnings- og 


forskningsvirksomhet. Slike kvalifikasjoner omfatter også etablering, ledelse og drift av egen 


forskningsgruppe, etablering av et vitenskapelig miljø og arbeid som sakkyndig ved 


bedømmelse. 


Andre faglige kvalifikasjoner 
Det kan vurderes øvrige faglige kvalifikasjoner spesifisert i stillingsomtale.  
 
Vektlegging av de ulike kvalifikasjoner 
I den samlende vurdering skal hele bredden av kvalifikasjoner vurderes. Pedagogiske og 


vitenskapelige kvalifikasjoner tillegges vekt foran øvrige ovennevnte kvalifikasjoner. 


At en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning, administrativt arbeid eller 


annen kvalifiserende virksomhet medfører ikke redusert krav til vitenskapelig kompetanse.   
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Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk 
basiskompetanse


Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UH-pedagogikk har utarbeidet forslag til 
veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse for faglig ansatte ved 
universitetene og høgskolene. Forslaget har blitt sendt på høring til alle UHRs 
medlemsinstitusjoner, og så å si alle institusjoner meldte tilbake og ga sin tilslutning 
til retningslinjene. Deretter har de veiledende retningslinjene blitt godkjent av UHRs 
utdanningsutvalg og videre av UHRs styre. 


I retningslinjene rettes oppmerksomheten mot pedagogisk basiskompetanse hos de 
faglig ansatte, det vil si mot kvaliteten på undervisningen. UHR ser retningslinjene 
som et viktig insitament for videre kompetanseheving på dette området, og vårt håp 
er at retningslinjene kan bidra på en god måte til dette. Vi vet at universitetene og 
høgskolene allerede har gjort - og gjør - et stort arbeid for å sikre kvaliteten på 
undervisningen.


Utdanningsutvalget vil følge opp arbeidet med de veiledende retningslinjene på 
nasjonalt plan, og tar gjerne imot innspill fra sektoren i sitt videre arbeid. Vi ser også 
dette arbeidet som viktig med tanke på den varslede stortingsmeldingen om kvalitet i 
utdanning. 


Retningslinjene kan lastes ned her. 


Vennlig hilsen 


Universitets- og høgskolerådet
Stortorvet 2
0155 Oslo


Tlf.: 409 14 969
Nettside: www.uhr.no
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NASJONALE VEILEDENDE RETNINGSLINJER
FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEPEDAGOGISK


BASISKOMPETANSE


Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet veiledende retningslinjer for
universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse som kan være et felles grunnlag for
universitetenes og høgskolenes arbeid med å styrke kvaliteten på undervisning og læring. De
nasjonale retningslinjene er formulert på formålsnivå. Det betyr at den enkelte institusjon må
utforme mer presise kvalifikasjonsmål tilpasset de ulike fagområdenes spesifikke behov.


Hva er universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse?
Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse i universitets- og høgskolepedagogikk som kreves for å
bli fast tilsatt i en faglig stilling innenfor høyere utdanning. Denne basiskompetansen skal
være basert på relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori.


Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er å kunne:
 planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning, både individuelt og i samarbeid


med kolleger, på en måte som fremmer studenters læring og faglige utvikling
 planlegge og gjennomføre FoU-basert undervisning og involvere studenter i FoU-baserte


læringsprosesser
 velge, begrunne og videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og


vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og utdanningsprogram
 bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte undervisningsmetoder


som inkluderer bruk av digitale verktøy
 begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og forholde seg reflekterende til egen lærerrolle
 analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine fagområder
 vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning ut i fra


forventninger i fagplaner og nasjonale rammeverk for høyere utdanning
 innhente og bruke tilbakemeldinger fra studenter, kolleger og samfunnet til å utvikle


undervisnings- og læringsprosesser
 kjenne til aktuelle styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere utdanning


Hvordan oppnå universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse?
Alle universiteter og høgskoler skal ha tilbud om kvalifiserende tiltak innenfor universitets-
og høgskolepedagogikk, enten ved egen institusjon eller i samarbeid med andre institusjoner.
Tilbudene skal utvikles i overensstemmelse med nasjonale og institusjonelle strategier.
Deltakere på slike tiltak, må regne med minst 150-200 timer arbeid for å utvikle den ønskede
kompetansen. Institusjonene bør derfor avsette tilstrekkelig tid til dette arbeidet på de ansattes
arbeidsplaner.
Den enkelte institusjonen må selv vurdere på hvilken måte oppnådd universitets- og
høgskolepedagogisk basiskompetanse skal dokumenteres.







Mange aktuelle søkere til undervisningsstillinger ved universiteter og høyskoler, vil allerede
ha opparbeidet en pedagogisk kompetanse som er relevant for grunnskole og videregående
skole. Høyere utdanning har rammevilkår og forutsetninger som skiller seg fra disse
skoleslagene. De kvalifiserende tilbudene innenfor universitets- og høgskolepedagogikk, som
det her er snakk om, skal være forankret i forskning om undervisning og læring innenfor
høyere utdanning. Undervisningen i slike tilbud skal være FoU-basert, som annen
undervisning ved denne type institusjoner. Lærerutdanninger, inklusiv PPU eller teoretisk
pedagogisk utdanning, kan derfor normalt ikke erstatte universitets- og høgskolepedagogisk
basiskompetanse.
Tilsettingsorganet ved den enkelte institusjon har ansvar for å bedømme søkeres universitets-
og høgskolepedagogiske basiskompetanse. Institusjonene må legge til rette for at de som blir
tilsatt uten universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, kan opparbeide denne
kompetansen innen to år etter tilsetting.


Opplegg og tematikk for kurs innenfor universitets- og høgskolepedagogikk varierer i dag
mellom institusjonene. De fleste tilbudene organiseres som flere samlinger på to-tre dager.
Noen tilbyr ett felles program for alle, andre har valgbare moduler. De fleste tilbudene
behandler temaer som:
 lærings- og kunnskapssyn
 emne- og programdesign
 eksamen og vurdering
 forelesning som undervisningsform
 faglig veiledning på bachelor og masternivå
 kollegaveiledning
 digitale verktøy
 problembasert læring
 smågruppeundervisning
 evaluering av undervisning og læring
 FoU-basert undervisning
 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning og andre sentrale nasjonale og


lokale styringsdokumenter


Videreutvikling av UH-pedagogisk kompetanse
I begrepet basiskompetanse ligger det en forventning om at kompetansen skal kunne
videreutvikles. Basiskompetansen tjener dermed som et utgangspunkt for videre utvikling og
eventuell merittering. Det betyr at institusjonene bør legge til rette for pedagogiske
diskusjoner, seminarer og utviklingsprosjekter som gir grunnlag for videre utvikling av den
universitets -og høgskolepedagogiske kompetansen innenfor ulike fagområder. Faglige ledere
på ulike nivåer bør tillegges et spesielt ansvar for å ivareta systematisk utvikling på dette
fagområdet.
Muligheter for formell universitets- og høgskolepedagogisk merittering med utgangspunkt i
basiskurset vil bli foreslått utredet nærmere gjennom UHR.
Institusjonene oppfordres til å legge til rette for at erfaringer og forskning fra dette feltet
dokumenteres og deles i sektoren, både på konferanser og i forskningsbaserte tidsskrifter,
nasjonalt og internasjonalt.


UH-pedagogisk kompetanse for andre grupper
Selv om dokumentert universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er en forutsetning
for å få fast tilsetting i faglige stillinger i universiteter og høyskoler, oppfordres institusjonene
til å tilby denne type kompetanseheving også til andre som underviser innenfor høyere
utdanning, som ansatte i II-er stillinger, midlertidig ansatte, stipendiater, studentassistenter,
studieveiledere, bibliotekarer og teknisk personell.
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VEDLEGG 3, Sak 57/15 


 


NASJONALE NORMER FOR VURDERING AV 


PROFESSORKOMPETANSE  


VED DE MEDISINSKE FAKULTETENE I NORGE 


 


1. Vitenskapelig kompetanse  


Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon 


utover det som kreves til en doktorgrad. 


*) Forskningen skal være av høy kvalitet og vise både bredde og dybde. 


Produksjonen skal reflektere en  


selvstendig forskningsprofil og vise evne til å ta opp nye 


problemstillinger. Vedvarende forskningsaktivitet er  


en forutsetning for tildeling av professorkompetanse.  


Professorkompetanse forutsetter videre dokumentert erfaring med 


veiledning av forskerrekrutter på ulike nivå. Normalt kreves 


veiledererfaring på doktorgradsnivå for å oppnå full 


professorkompetanse.  


*) Som veiledende norm for bedømmelseskomiteen bør den totale 


produksjon svare til minimum 15 publikasjoner publisert i 


internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering. Vedkommende må stå 


som førsteforfatter eller sisteforfatter på minst halvparten av 


publikasjonene, hvorav minst fem som førsteforfatter og minst to som 


sisteforfatter. Antall artikler vil være avhengig av størrelse og kvalitet 


på den enkelte artikkel. Dersom noen artikler er publisert i et av 


fagområdets mest prestisjetunge tidsskrift og artiklene er av meget høy 


kvalitet, kan antall artikler reduseres.  


2. Pedagogiske kvalifikasjoner  


For å oppnå professorkompetanse gjelder visse minimumskrav til 


pedagogiske kvalifikasjoner som enten skal  


være oppfylt ved tilsetting eller i løpet av nærmere definerte tidsrom.  


Minimumskravene er: 


Dokumentert pedagogisk basiskompetanse og dokumentert 


undervisnings- og veiledererfaring på relevant nivå  


og av relevant omfang. 


Øvrige pedagogiske kvalifikasjoner som tillegges vekt er: 


Dokumentert pedagogisk planleggings-, utviklings- og 


evalueringsarbeid samt produksjon av læremidler og evne  


til god framstilling i de vitenskapelige arbeider. 
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3. Formidlingsvirksomhet  


Innsats for å spre kunnskap om vitenskapelige metoder og resultater 


skal tillegges vekt. Spesielt meritterende  


er populærvitenskapelige artikler og opplysningsmateriell. 


4. Administrative kvalifikasjoner  


Dokumentert utdanning og praksis i administrasjon og ledelse samt 


erfaring fra relevante verv skal tillegges vekt.  


Meritterende er administrativ erfaring fra undervisnings- og forsknings-


virksomhet. Slike kvalifikasjoner omfatter  


også administrasjon av egen forskningsgruppe, etablering av et 


vitenskapelig miljø og arbeid som sakkyndig  


ved bedømmelse. 


5. Annen kvalifiserende virksomhet  


Annen virksomhet som i henhold til betenkningen kreves og/eller anses 


kvalifiserende skal tillegges vekt. Dette  


gjelder medisinske og andre faglige kvalifikasjoner som kreves for 


utøvelse av klinisk eller annen virksomhet  


professoratet er knyttet til, som for eksempel spesialistkompetanse i det 


aktuelle fagområdet. 


6. Vektlegging av de ulike kvalifikasjoner  


I den samlede vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelige 


kvalifikasjoner. At en søker har spesielt høy  


kompetanse innen undervisning, administrativt arbeid eller annen 


kvalifiserende virksomhet medfører ikke reduserte  


krav til vitenskapelig kompetanse. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 58/15 


Sak nr.:  2015/6052  Møte: 24.06.2015 


 
 
 
 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (40 % VIKARIAT) I ODONTOLOGI 
(ENDODONTI) VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
 
 
I brev av 26.05.2015 ber Institutt for klinisk odontologi om at det blir lyst ut et vikariat som 
førsteamanuensis (40 %) i odontologi (endodonti) ved instituttet i perioden 15. september 
2015 - 30. juni 2017. Vikariatet lyses ut fordi professor Inge Fristad er valgt til visedekan fram 
til 31. juli 2017.  
 
Av hensyn til forskning, undervisning og veiledning i fagområdet endodonti ber instituttet om 
at vikariatet 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 vikariatet som førsteamanuensis (40 %) i odontologi 
(endodonti). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig 
dekning for vikariatet 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 


 
 
 
 
 
01.06.2015 /IVØI  
 
Vedlegg:  Brev fra Institutt for klinisk odontologi av 26.05.2015 
  Utlysningstekst og stillingsomtale 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysning av vikariat som førsteamanuensis (40 %) i 
odontologi (endodonti) ved Institutt for klinisk odontologi


Institutt for klinisk odontologi ber om at det lyses ut et vikariat som førsteamanuensis (40 %) i 
odontologi (endodonti) fra 15. september 2015 - 30. juni 2017. Vikariatet lyses ut for Inge 
Fristad som er valgt til visedekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fram til 31. juli 
2017.


Instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen.


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. 


Med vennlig hilsen


Anne Nordrehaug Åstrøm


instituttleder Tone Friis Hordvik


administrasjonssjef


Referanse Dato


2015/6052-IVØI 26.05.2015







Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi (endodonti) ved 
Institutt for klinisk odontologi


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig eit vikariat som 
førsteamanuensis (40 %) i odontologi (endodonti). Vikariatet er ledig frå 15. september 2015 -
30. juni 2017. Arbeidsstad er Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Årstadveien 19, Bergen.


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


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar, professor
Anne Nordrehaug Åstrøm, tlf. + 47 55 58 66 04 eller e-post: Anne.Aastrom@iko.uib.no


Kvalifikasjonar
Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande
kompetanse, og vere godkjent spesialist i endodonti eller tilsvarande realkompetanse. Søkjarar 
må ha norsk autorisasjon som tannlege ved tilsetjingsdato. 


Søkjarane må ha odontologisk bakgrunn. 


Det vil verte lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid.


Undervisingsspråket er til vanleg norsk.


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


Løn
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) 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


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


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


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. 
Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og 







rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert 
oppmoda om å søkje stillinga. 


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


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


Søknad 
Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:


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


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


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.


Vi gjer 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.


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


Søknader som vert sendt på e-post vil ikkje verte vurderte.


Søknadsfrist: 







STILLINGSOMTALE


Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi (endodonti) ved 
Institutt for klinisk odontologi


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig eit vikariat som 
førsteamanuensis (40 %) i odontologi (endodonti). Vikariatet er ledig frå 15. september 2015 -
30. juni 2017. Arbeidsstad er Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Årstadveien 19, Bergen.


Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har fem institutt. Ved
Institutt for klinisk odontologi er hovudoppgåvene forsking, forskarutdanning, formidling og 
utdanning av tannlegar og tannpleiarar, samt spesialist-/spesialutdanning i kliniske 
odontologiske fag. Odontologisk klinikk er ein integrert del av instituttet.


Institutt for klinisk odontologi har om lag 30 personar i vitskapelege stillingar, omlag 15 
stipendiatar og 15 i teknisk/administrative stillingar. Instituttet held til i Årstadveien 19, men 
nokre tilsette held til i Årstadveien 21.


Den som vert tilsett vil få undervisningsoppgåver i faget endodonti i samsvar med  gjeldande 
studieplanar. Undervisninga femner om grunnutdanning for tannlege- og tannpleiarstudentar, 
og etter- og spesialistutdanning av tannlegar. Seksjonen driv, og har det faglege ansvaret for, 
eit 3-årig program som kvalifiserer til spesialistgodkjenning i endodonti.


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har medført oppmjuking av grensene mellom 
tradisjonelle fagområde og endringar i undervisningsoppgåver. Dette vil også kunne føre til 
endringar av oppgåver for den einskilde vitskapeleg tilsette. Samarbeid med andre seksjonar 
er prioritert.


Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i større prosjekt. Dei tematiske 
satsingsområda omfattar oral inflammasjon og infeksjon, biomaterialar, og pasientnær og 
samfunnsretta klinisk odontologisk forsking, styrt vevsbygging og regenerasjon. 


Kvalifikasjonskrav
For å verte tilsett som førsteamanuensis må ein ha norsk doktorgrad eller tilsvarande 
kvalifikasjonar, og vere godkjend spesialist i endodonti. Søkjarar må ha norsk autorisasjon 
som tannlege ved tilsetjingsdato. 


Det vert vidare kravd dokumentert vitskapeleg kompetanse i samsvar med kompetansekrav 
for vitskapelege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Søkjarar må kunne 
dokumentere omfattande klinisk røynsle samt klinisk og teoretisk undervisning. I tillegg vil 
administrativ røynsle, leiareigenskapar og dokumentert evne og vilje til samarbeid verte 
vektlagt. 


Undervisningsspråket er til vanleg norsk, og den som vert tilsett må kunne undervise på norsk 
eller eit anna skandinavisk språk. Kurs vert tilbode.


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







Ansvarsområde og arbeidsplikter
Den som vert tilsett har plikt til å utføre forsking, teoretisk og klinisk undervisning, rettleiing, 
eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner. Den som vert tilsett 
vil, utanom endodonti, få undervisningsplikt i undervisningsblokkene kjeve- og 
slimhinnelidingar og allmennodontologi.


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


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


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


så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø


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







Temporary part-time position as Associate Professor of Dentistry 
(Endodontics) at the Department of Clinical Dentistry


A temporary part-time position as associate professor (40 %) of dentistry (endodontics) is 
available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The position is 
available from 15 September 2015 - 30 June 2017. The department is located at the following 
address: Årstadveien 19, 5009 Bergen.


See end of page for a description of the position with 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 Professor and Head of
Department of Clinical Dentistry, Anne Nordrehaug Åstrøm, phone: +47 55 58 64 83 or 
e-mail: Anne.Aastrom@iko.uib.no


Qualifications
The successful applicant must have a relevant Norwegian doctorate or corresponding 
qualifications. In addition he/she must be approved as a specialist in endodontics or have 
corresponding qualifications. The successful applicant must also have a Norwegian 
authorisation as dentist when entering the position. 


Applicants should have substantial experience with teaching and research leadership 
experience as well as experience in coordinating research activities and strategic research 
planning. Candidates should be able to demonstrate strong interpersonal skills and the ability 
to work and communicate well with others in a team environment. 


The teaching language will normally be Norwegian.


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


Salary 


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. 


Guidelines 
Applicants will be obliged to take part in teaching and examination programmes 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. We have therefore adopted a personnel policy objective to ensure that we 
achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons of various ethnic 
backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are therefore encouraged to apply for 
the position.


The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 
scientific positions. Information about the applicant may be made public even though the 
applicant has requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified 
if his/her request is not respected. 


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


Application 
How to apply for the position: 


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


 CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities 


 scanned copies of your certificates 


 a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 


 a complete list of scholarly works, with information about where these have been 
published 


 a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation 
with information on where they have been published 


 the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor) 


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


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


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


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


If you send your application via e-mail to an individual, it will not be considered.







Closing date for applications:







DESCRIPTION OF POSITION


Temporary part-time position as Associate Professor of Dentistry 
(Endodontics) at the Department of Clinical Dentistry


A temporary part-time position as associate professor (40 %) of dentistry (endodontics) is 
available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The position is 
available from 15 September 2015 - 30 June 2017. The department is located at the following 
address: Årstadveien 19, 5009 Bergen.


The Faculty of Medicine and Dentistry at the University of Bergen consists of five
departments. At the Department of Clinical Dentistry the main activities include research, 
supervision at PhD-level, promotion of research news to the public, graduate training of 
dentists and dental hygienists and postgraduate training in dentistry. The Clinic of Dentistry is 
an integrated part of the Department.


The Department of Clinical Dentistry has 30 positions for scientific staff, approximately 15 
PhD students and 15 persons in technical /administrative positions. The department is located 
in Årstadveien 19, but some of the staff members are located in Årstadveien 21. 


The position is connected to the Section of Endodontics, with working obligations in 
agreement with the existing curriculum. This includes teaching of dental students and dental 
hygienists and postgraduate training of dentists. The Section of Endodontics is responsible for 
a 3-year program, qualifying for specialist authorisation in endodontics.


In the curriculum, collaboration between the different units is highlighted.


The research activities at the department is organised into research groups. This includes 
cancer research, craniofacial development and function, biomaterials, oral infection and 
inflammation and behavioural science. A Centre for Clinical Research has been established in 
order to coordinate technical support and service. 


Qualifications
In order to be qualified as associate professor, one needs to have a relevant Norwegian 
doctorate or corresponding qualifications. In addition he/she must be approved as a specialist 
in Endodontics. The successful applicant must also have a Norwegian authorisation as dentist 
when entering the position. 


Part of the qualifications for this position includes research experience that complies with 
rules set at the Faculty of Medicine and Dentistry. The applicant should be able to document 
comprehensive clinical and theoretical experience. In addition, administrative- and leadership 
experience as well as collaborating abilities will be emphasised. 


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


Pedagogic training is mandatory. Applicants that do not fulfil this requirement will be offered 
course at the University. This requirement should be achieved within one year of 
employment. 







Responsibilities and duties
Research, teaching (theoretical and clinical), supervision, exam administration and 
administrative duties are mandatory according to existing regulations. The successful 
candidate will, in addition to teaching in endodontics, have teaching obligations in integrated 
teaching courses across units. 


The general rules at the University of Bergen are prevailing, and the successful candidate can 
under certain circumstances be expected to take on teaching obligations outside the unit where 
he/she is employed.   


The University of Bergen emphasizes that teaching qualifications are to be given real weight
in appointments to middle and top academic positions. Applicants must produce evidence of
their own teaching qualifications. This can be done by submitting, for instance:


 evidence of completed teaching training
 evaluation reports of the applicant's teaching
 overview over scope and level of teaching
 overview over supervision of post-graduate and doctoral candidates
 student awards received
 own teaching publications
 own teaching compendia and material
 reports showing participation in projects related to the development of
 teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or teaching


environments


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





		Sak 58-15 Utlysning - Førsteamanuensis (40% vikariat) i odontologi (endodonti) - IKO

		Vedlegg 1 - Brev fra IKO av 26.05.2015

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale






 


 
 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


INNKALLES TIL MØTE 
 


Onsdag 24. juni 2015 kl. 13.30 
 


 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 


 
 


 


I   VEDTAKSSAKER 


 


Sak 52/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak 53/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 27.05.2015, vedl.   


 


Sak 54/15  Feriefullmakt sommer 2015  
 Saksforelegg av 03.06.2015, vedl. (ePhorte 13/8776)    


 


Sak 55/15 Økonomirapport pr. mai 2015 
Saksforelegg av 12.06.2015, vedl. (ePhorte 14/5423)     


 


Sak 56/15 Budsjett 2016 – Økonomiske rammer og prioriteringer 
Saksforelegg av 17.06.2015, vedl. (ePhorte 15/5771)   


 







 


Sak 57/15 Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse i medisin 
  Saksforelegg av 16.06.2015, vedl. (ePhorte 15/6943)    


 


Sak 58/15 Utlysning – Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi 


(endodonti) – Institutt for klinisk odontologi  
Saksforelegg av 01.06.2015, vedl. (ePhorte 15/6052)    


 


Sak 59/15 Forlengelse av stilling – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 11.06.2015, vedl. (ePhorte 15/6599)     


 


Sak 60/15 Tilsetting – Førsteamanuensis i cellebiologi og molekylærbiologi – 


Institutt for biomedisin – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 05.06.2015, vedl. (ePhorte 14/10069)      


 


Sak 61/15 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i odontologi (kjeve- og 


ansiktsradiologi) – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 27.05.2015, vedl. (ePhorte 14/8932)     


 


Sak 62/15 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, 


jf. offl. § 13, 1. ledd   
Saksforelegg av 02.06.2015, vedl. (ePhorte 11/7089)    


 


II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 11.06.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 11.06.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


  


V  EVENTUELT  
 


 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


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


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


 


11.06.2015/raho (ePhorte 15/279) 



mailto:randi.holmas@uib.no

mailto:gjert.bakkevold@uib.no






  


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 15/280  Møte: 24.06.2015 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat - Utvidet studieledelse – møte 07. 05.2015, vedl.  
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015, vedl.  
c) Tildelinger fra fond og legater tilknyttet Universitetet i Bergen, vedl.  
d) Saksgang - Fellesutlysing stipendiat- og postdoktorstillingar (ePhorte 15/1761), vedl. 
e) Nyhetsbrev – ny studieplan i medisin – mai 2015, vedl.  
f) Opprettelse av Senter for ernæring (ePhorte 15/6734), vedl.  
g) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.06.2015/raho    



http://www.uib.no/mofa/66684/nyhetsbrev





Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Møte i utvidet studieledelse 
 
Torsdag 7. mai kl. 13.15-15.30, Styrerommet 4. etg Armauer Hansens hus 
 
Tilstede: Arne Tjølsen, Inge Fristad, Ann-Katrin G. Johansson, Morten Eirik Berge, Tor-Arne Hegvik, 
Jarle Rørvik (frem til sak 19/15), Marit Bakke, Jutta Dierkes (frem til sak 19/15), Lone Holst, Hans 
Flaatten (fra og med sak 19/15), Hilde Nesse (sak 16/15) 
 
Forfall: Bente E. Moen, Aslak Aslaksen, Wubalem Kassahun, Vilde Skodvin, Studieleder K2, Gottfried 
Greve 
 
Sak 16/15 – Presentasjon av Helse Bergens kompetansestrategi 


Hilde Nesse fra Helse Bergen, Forsknings- og utviklingsavdelingen gav en presentasjon av den ny 


kompetansestrategien. 


Sak 17/15 – Referat fra forrige møte 


Ingen kommentarer 


Sak 18/15 – Nytt fra programutvalgene 


Odontologiske fag: 


- Besluttet å bruke Ephorus på spesialistutdanningen og bacheloroppgaven i tannpleie. De nye 


rutinene fungerer tilfredsstillende.  


- 8 personer skal etter planen starte på kvalifiseringsprogrammet til høsten. 7 har allerede fått 


opptak, den siste skal nå ha opptaksprøve.  


Farmasi:  


- Ephorus har også vært et tema her. Man har tidligere brukt veileder for å gjennomgå 


Ephorus-rapporter, men programutvalgsleder har nå fått dette ansvaret. 


- Endret eksamensform i FARM280, farmasistudentene har 3 timer istedenfor 4, som de øvrige 


studentene. 


Biomedisin: 


- Får besøk av ny programsensor, Jan-Olov Höög 


- Nordisk nettverksmøte 


Medisin: 


- Mye fokus på ny plan 


- Nasjonalt arbeid rundt praktiske ferdigheter 


 


 







Sak 19/15 – Utdanningspriser 2015 


Visedekanene for utdanning nominerte tre kandidater til studiekvalitetsprisen og 


undervisningsprisen. Til pris for internasjonalisering i studiene ble begge kandidatene nominert. 


Det ble avholdt skriftlig, hemmelig valg. Marit Bakke unnlot å avgi stemme til studiekvalitetsprisen og 


prisen for internasjonalisering i studiene. Det vil si at det var 10 stemmeberettigede for disse to 


prisene, og 11 for undervisningsprisen. 


Vinnerne ble: 


Studiekvalitetsprisen – Seksjon for oftalmologi (5 stemmer) 


Undervisningsprisen – Rune Bjørneklett (5 stemmer) 


Internasjonaliseringsprisen – Masterprogram i biomedisin (6 stemmer) 


 


Navn på vinnere holdes hemmelig frem til utdelingen. 


 


Eventuelt 


Har studenter status som medarbeider eller medhjelper ift. helsepersonell? Spørsmålet relateres til 


odontologistudenters status når de er i praksis. 


http://www.tannlegetidende.no/i/2012/8/dntt-488517 Her slås det fast at odontologistudenter bare 


kan ha status som medhjelper i praksis. 


Møtet i juni avlyses 



http://www.tannlegetidende.no/i/2012/8/dntt-488517





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 • Oppnevning av prodekan ved MOF  
• Økonomirapport pr. april 2015 
• Resultater utdanning, forskning, forskerutdanning og søknader 


om eksterne forskningsmidler 
• Budsjett og budsjettprosess for 2016 
• Høring på UiBs utkast til strategiplan 2016-2022 
• Oppnevning av programsensor for medisinstudiet 
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden 
• Tilsettinger  


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Fullmakt – Oppnevning av sakkyndig nemnd for 


eksternfinansierte rekrutteringsstillinger 
• Dekanen orienterer  


Juni • Feriefullmakt – sommer 2015 
• Økonomirapport pr. mai 2015 
• Budsjett 2016 – Økonomiske rammer og prioriteringer 
• Nasjonale normer for professorkompetanse i medisin 
• Forlengelse av stilling  
• Utlysninger og tilsettinger 
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden 
• Lunsj før møtet – med fakultetsstyret  


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
• Tildelinger fra fond og legater tilknyttet UiB 
• Saksgang - Fellesutlysning stipendiat- og 


postdoktorstillinger 
• Nyhetsbrev – ny studieplan i medisin – mai 


2015 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2015 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
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  III Orienteringssak c) 


  Møte: 24.06.2015 


 
 
 
 
Tildelinger fra fond og legater tilknyttet Universitetet i Bergen  
 
 
 
Det har fra ulike stiftelser tilknyttet Universitetet i Bergen blitt tildelt midler til forskere ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. Fakultetet organiserer utdelingskomité og/eller 
administrativ bistand i forbindelse med følgende tildelinger: 
 
Det alminnelige medisinske forskningsfond 
Universitetets fond- og legatstyre (F&L-styret) tildeler etter innstiling fra fakultetets 
legatkomité. 


• Totalt 8 tildelinger, kr 318 750. Søknadsmengden var 27 søknader. 
 


Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen 
Tildeles av F&L-styret etter innstiling fra fakultetets legatkomité. 


• Totalt 10 tildelinger, kr 382 000. Søknadsmengden var 19 søknader. 
 


Bergen Universitetsfond 
Tildeles av F&L-styret etter innstiling fra fakultetets ledelse. 


• Totalt 6 tildelinger, kr 226 000. Søknadsmengden var 20 søknader. 
 


L. Meltzers Høyskolefond (Meltzerfondet)  
Gir tre ulike typer støtte: 


• Støtte til forskningstermin: Totalt 3 tildelinger, kr 400 000. Søknadsmengden var 6 
søknader. Tildeles av F&L-styret etter innstiling fra fakultetets ledelse. 


• Støtte til vitenskapelige reiser: Totalt 25 tildelinger, kr 528 120. Søknadsmengden 
var 102 søknader. Tildeles av F&L-styret etter innstiling fra fakultetets legatkomité 
I tillegg er det gitt finansiering av utenlandsopphold for postdoktorer ved fakultetet 
på kr 300 000. 


• Prosjektstipend: Totalt 6 tildelinger, kr 309 099. Tildeles av F&L-styret. 
 


Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning 
Tildeles av styret i legatet, med representanter fra fakultetet. 


• Totalt 3 tildelinger, kr 214 500. Søknadsmengden var 10 søknader. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth      Ørjan Hauge  
Fung. fakultetsdirektør      Seksjonssjef økonomi 
 
9.6.2015 Stein Henrik Olaussen 
Vedlegg:  
Lister over tildelinger fra fond og legater 







Lister over tildelinger fra fond og legater tilknyttet Det medisinsk-
odontologiske fakultet ved UiB, våren 2015 
 
Det alminnelige medisinske forskningsfond: 
Fornavn Etternavn Tildeling 
Ragnhild Halvåg            20 000  
Rune Kleppe            18 750  
Jan Schjøtt            50 000  
Mari  Halle            20 000  
Lars Skjærven            40 000  
Tor-Christian Aase Johannessen          100 000  
Martha  Rolland Jacobsen            40 000  
Jaakko Saraste            30 000  


Totalt 8 tildelinger, kr 318 750. Søknadsmengden var 27 søknader, kr 1 515 725. 
 


Legat for forskning av kreftsykdommer ved UiB: 


Fornavn Etternavn Tildeling 
Marion Kusche-Gullberg            30 000  
Silke Appel            30 000  
Karl Johan Tronstad            50 000  
Karen Klepsland Mauland            25 000  
Maria Omsland            38 000  
Kristi Krüger            20 000  
Knut Anders Mosevoll            19 000  
Cornelia Schuster            20 000  
Agnete Engelsen          100 000  
Gro Vatne Røsland            50 000  


Totalt 10 tildelinger, kr 382 000. Søknadsmengden var 19 søknader, kr 1 131 000. 
 


Bergen Universitetsfond: 


Fornavn  Etternavn Tildeling 
Bettina Husebø            40 000  
Sten Ture Roland Jonsson            40 000  
Rolf Bjerkvig            36 000  
Marion Kusche-Gullberg            35 000  
Hans-Peter Marti            35 000  
Lars Skjærven            40 000  


Totalt 6 tildelinger, kr 226 000. Søknadsmengden var 20 søknader, kr 1 477 650. 


Astri og Edvard Riisøens legat: 


Fornavn  Etternavn Tildeling 
Erling  Høivik 100 000 
Christine Haugen 60 000 
Vibeke Andresen 54 500 


Totalt 3 tildelinger, kr 214 500. Søknadsmengden var 10 søknader, kr 792 500. 


 


 







Meltzerfondet:  


Støtte til forskningstermin: 
Fornavn Etternavn Tildeling 
Espen Hartveit                      100 000  
Eyvind Rødahl                      150 000  
Stefan Hjørleifsson                      150 000  


Totalt 3 tildelinger, kr 400 000. Søknadsmengden var 6 søknader, kr 691 000. 


Støtte til vitenskapelige reiser: 


Fornavn Etternavn Tildeling 
Agnete Svendsen Tenfjord  Engelsen            20 000  
Aurea Castilho              7 500  
Barbora Tencerova            12 500  
Ina Katrine Nitschke Pettersen            25 000  
Lars Skjærven            25 000  
Marc Vaudel            18 000  
Oleksii Nikolaienko            20 900  
Sudarshan Patil            24 000  
Hans Flaatten            24 500  
Dipak Sapkota            23 000  
Elisabeth Wik            21 500  
Even Birkeland            19 720  
Jessica Furriol            25 000  
Leif Oltedal            25 000  
Maria Negahdar            25 000  
Xiao Liang            25 000  
Anne Hege Straume            25 000  
Anne Jessica Svärd            17 500  
Frederik Holst            25 000  
Liv Gansmo            25 000  
Pawel Szymon Sztromwasser            10 000  
Therese Halvorsen Røst            17 500  
Tomasz Stokowy            20 000  
Eystein Sverre Husebye            21 500  
Jan Magnus Bjordal            25 000  


Totalt 25 tildelinger, kr 528 120. Søknadsmengden var 102 søknader, kr 2 495 395. 
I tillegg er det gitt finansiering av utenlandsopphold for postdoktorer ved fakultetet på kr 300 000, 


Prosjektstipend: 


Fornavn  Etternavn Tildeling 
Maria Teresa Bezem            55 000  
Kristi Krüger            35 000  
Jian Liu            60 000  
Jan Roger Olsen            60 000  
Ingrid Holm Solheim            75 000  
Kathrine Sivertsen Åsrud            24 099  


Totalt 6 tildelinger, kr 309 099. 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  III Orienteringssak   


Sak nr.:  2015/1761  Møte: 24.6.2015 


 
 
 
 
SAKSGANG -  FELLESUTLYSING STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGAR  
 
 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vert det lyst ut bevillingsfinansierte 
stipendiat- og postdoktorstillingar i ei fellesutlysing vår og haust kvart år. Dette er 
som oftast opne stillingar, men det kan og vere øyremerka stillingar. Stillingane vert 
knytt til det institutt der søkjarens sitt prosjekt høyrer til.  


I samband med ny leiarstruktur ved fakultetet og etablering av eining for 
forskingsleiing (styresak 115/12), vart det i januar 2013 oppnemnt ei permanent 
sakkunnig nemnd som skal vurdera og rangera søkjarane til rekrutteringsstillingar i 
fakultetet sine fellesutlysingar i vår- og haustsemester (ePhorte 13/978). 


I samsvar med vedtak i fakultetsstyret vert det oppnemnt to medlemmar frå kvart 
institutt til den sakkunnige nemnda, der forskingsleiar ved instituttet er ein av desse. I 
tillegg skal kvart institutt foreslå eit medlem som kan gå inn i den sakkunnige nemnda 
og som saman med forskingsleiar bør representera den faglege breidda ved 
instituttet. 


 


SAKSGANG 


Etter søknadsfristen er omme vert søknadane vurdert om dei er komplette og har dei 
etterspurte vedlegg som står i utlysingsteksten. Det vert laga eit Excel-skjema over 
alle søkjarane, utdanning, prosjekt, rettleiarar m.m. I møte med leiar for nemnda, 
prodekan og administrasjonen, vert så søknadane sortert og dei som ikkje fyller 
krava i utlysingsteksten vert ekskludert frå vidare sakshandsaming. Dei komplette 
søknadane vert så sortert av leiar for nemnda med omsyn til prosjekt/fagområde før 
vidare sakshandsaming i nemnda.  


Medlemmane i den sakkunnige nemnda er delt inn i tre grupper. Dei tre gruppene er 
sett saman med tre representantar frå tre ulike institutt i kvar gruppe. Leiar for den 
sakkunnige nemnda fordeler søknadane til dei tre gruppene ut frå fagområde og 
prosjekt til søkjarane. Kvart av medlemmane i gruppa skal gje skårar for kvar søkjar 
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som er tildelt gruppa. Det vert gjeve skårar for kandidat, prosjekt og forskingsmiljø 
etter gjevne retningsliner som m.a. er å finne på fakultetet sine heimesider 
(http://www.uib.no/mofa/65433/ledige-stillinger). I tillegg er søknadane innafor gruppa 
delt slik at dei tre medlemmane får ansvar for å skrive ein sakkunnig uttale om eit likt 
antal søkjarar. Denne uttalen blir lagt fram i plenum på møte med heile nemnda.  


Medlemmane i nemnda får tilgang til alle søknadane med vedlegg direkte i 
Jobbnorge. Dei får frist til å melde om inhabilitet i høve til dei søknadane som er 
tildelt gruppa. Dersom nokon er inhabil, vil søknaden bli handsama av eit medlem i ei 
anna gruppe eller av leiar for nemnda. Dei kan og melde frå om søknad som er 
utanfor eige kompetanseområde. Søknaden vil i så fall bli fordelt til ein annan. 


Nemnda får 4-5 vekers frist til å levere inn uttale samt skårar for tildelte søknadar til 
administrasjonen. Tildelte skårar frå medlemmane i nemnda samt uttalar om 
søkjarane, er interne arbeidsnotat. 


Søknadane blir som nemnt over vurderte etter retningsliner vedtatt av 
Forskingsutvalet ved fakultetet 2.2.2011, med justeringar vedtatt av Utvalet for utvida 
forskingsleiing 16.6.2014 (http://www.uib.no/mofa/65433/ledige-stillinger). 


Det vert tildelt skår for kandidaten sin kompetanse, prosjektet og for forskingsmiljøet, 
på ein skala frå 1-5. For stipendiat er vektinga av dei tre måle-parametrane lik, 
medan for postdoktor er kandidat vekta med 40 %, og prosjekt og forskingsmiljø kvar 
vekta med 30 %. 


Retningslinene gjev dei ulike karakterane eit innhald som skal vere til hjelp ved 
evalueringa og bidra til at karakterskalaen vert brukt mest mogleg likt av alle i 
nemnda. I tillegg vert det til dømes presisert at bibliometri skal brukast med skjøn, og 
at både merittar og potensialet til søkjar, prosjekt og forskingsmiljø skal vurderast.  


Leiar av nemnda, prodekan og  sakshandsamer frå rekruttering går gjennom Excel-
arket etter at alle skårar er lagt inn. Det er på førehand kontrollert at alle søknadane 
er tildelt skårar frå tre medlemmar i nemnda, og total-skår er rekna ut. I 
utgangspunktet blir alle komplette søknader vurderte i evalueringsmøtet til den 
sakkunnige nemnda. Dette gjeld særleg dersom det er få søknader. I dei tilfelle der 
det er svært mange søkarar blir likevel talet på søknader i evalueringsmøtet 
avgrensa til dei 50% av søknadane som fekk høgst skår i første runde (alternativt 
minst tre gonger så mange søknader som det er stillingar utlyst). Spesielt ved få 
postdoktorsøknadar, vil alle komplette søknadar bli vurdert. 


På evalueringsmøtet er den sakkunnige nemnda, leiar for nemnda og prodekan, 
samt sakshandsamer frå rekruttering, til stades. Her blir alle søknadane vurdert og 
diskutert i plenum. Den som har skrive sakkunnig uttale om søkjaren, legg denne 
fram og det vert høve til å gjere endringar i tildelte skårar i møtet. 


Dersom nokon er inhabile i høve til ein eller fleire søkjarar, vil desse gå ut av møtet 
når søkjaren blir omtalt og vurdert. 
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Når alle søknadane er handsama i møtet, blir Excel-skjema sortert og dei med 
høgste scores blir foreslått innstilt. Dersom nokon av søkjarane får same scores, vil 
desse blir vurdert på nytt og rangert. 


Same prosedyre går føre seg når det gjeld ventelister til stillingane.  


Den sakkunnige nemnda leverer forslag til innstilling, medan prodekan er innstillande 
mynde og skriv sjølve innstillinga. Tilsetjingsrådet ved fakultetet fattar endeleg vedtak 
om tilsetjing (tilbod og venteliste). Forslag til innstilling (nemnde Excel-ark) er eit 
internt arbeidsdokument. 


Når vedtak er fatta i tilsetjingsrådet, vil melding bli sendt til personalseksjonen som 
sender ut tilbod om stilling. Kopi av vedtaket vert sendt som informasjon til alle 
institutta. Det vert sendt melding til alle søkjarane om vedtaket. 


Dersom søkjarar ber om tilbakemelding om kvifor dei ikkje fekk stipend, vil leiar for 
nemnda gje kvar søkjar ei individuell tilbakemelding. 


Ein gong årleg vert prosedyren diskutert i Utvalet for utvida forskingsleiing, der ein 
m.a. har diskutert forsøka som tidlegare er gjorde med skriftleg tilbakemelding til 
søkarane (tekst eller hovudkarakter), vektinga av dei ulike evalueringsparameterane, 
begrensingane ved bibliometri, ivaretaking av yngre forskingsmiljø med stort 
potensial og intern kalibrering mellom evaluatorane. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
09.06.2015 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Retningsliner for vurdering av søknadar til stipendiat stillingar 
Retningsliner for vurdering av søknadar til postdoktor stillingar 
Møteplan 
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Retningslinjer for vurdering av stipendiatsøknader ved 
MOF, UIB 


Vedtatt av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2.2.2011, 
med justeringer foretatt av Utvalget utvidet forskningsledelse 16.6.2014 


 


 
 
I vurderingen skal det tas hensyn til en rekke momenter, og det er viktig de som vurderer 
søknadene er seg dette bevisst og benytter hele karakterskalaen. Retningslinjene gir de ulike 
karakterene et innhold som kan være til hjelp ved evalueringen og bidra til at karakterskalaen 
brukes mest mulig likt av alle evaluerere. 


 
Stipendiatstilling 


 
Kandidat 


 
Momenter som skal tas med i bedømmingen er: 


 
• utdanning og karakterer 
• vitenskapelige kvalifikasjoner og tidligere vitenskapelig virke 
• tilknytning til det aktuelle forskningsmiljøet 
• veiledererklæringen 


 
Karaktergivning - Karakterskala 1-5 


 
Karakter 5: Søkere med høye karakterer (A el B) på relevante avgangseksamener1. Relevant 
grunnutdanning og erfaring. God forankring i forskningsmiljøet. Publikasjon(er) i prosjektet er 
ikke et krav, men skal tillegges vekt. 


 
Karakter 4: Søkere med høye karakterer (A el B) på relevante avgangseksamener1. Relevant 
grunnutdanning. Forankring i forskningsmiljøet. Publikasjon(er) i prosjektet er ikke et krav, 
men har gjerne andre vitenskapelige publikasjoner. 


 
Karakter 3: Søkere med høye karakterer (A el B) på relevante avgangseksamener1. Mindre 
forankring i forskningsmiljøet; for eksempel ikke startet på noe forskningsarbeid med relasjon 
til prosjektet. 


 
Karakter 2: Søkere med dårligere karakterer (C og lavere) på relevante avgangseksamener1. 
Ingen tidligere forankring i forskningsmiljøet. 


 
Karakter 1: Ikke faglig kvalifisert. 


 
1: Det gis for eksempel ikke karakterer ved medisinutdanningene ved UiTø, NTNU og UiO. Det betyr at 
karakterkravene over blir veiledende. 


 
Prosjekt 


 
Momenter som det skal tas hensyn til er: 


 
• er det vitenskapelige konsept ved søknaden fornuftig 
• er prosjektets mål originalt og er det klart beskrevet 
• er den foreslåtte metodikk tilstrekkelig for prosjektets mål 
• er den foreslåtte metodikk tilgjengelig i miljøet 
• er prosjektet overkommelig innen tidsrammene 
• foreligger det er en rimelig tidsplan 
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• er nødvendig etiske hensyn ivaretatt 
• foreligger det planer for publisering 
• foreligger det er realistisk et budsjett 


 
Karaktergivning - Karakterskala 1-5 


 
Karakter 5: Originalt, innovativt og meget godt prosjekt, fokusert og realistisk. 
Forventning om publisering av deler av prosjektet i høyt merittert tidsskrift. 


 
Karakter 4: Godt prosjekt, med forventning om publisering i gode tidsskrifter 


 
Karakter 3: Godt prosjekt, men det er ingen dokumentasjon på at prosjektet vil føre til 
publikasjoner av høy kvalitet. 


Karakter 2: Bra prosjekt, men kan ikke konkurrere. 


Karakter 1: Dårlig prosjekt som ikke fortjener støtte. 
 


Kommentar: Det er viktig at prosjektvurderingen ikke kun avspeiler en vurdering av forskningsmiljøet, 
selv om for dette til en viss grad henger sammen. Det bør være mulig å nå opp i konkurransen med et 
svært godt prosjekt, også for miljøer som ikke vurderes som eksellente. I slike tilfeller må imidlertid 
potensiale, realisme og gjennomføringsmuligheter tillegges vesentlig vekt. 


 
Forskningsmiljøet 


 
Momenter som det skal tas hensyn til er: 


 
• hovedveileders forskningsmeritter1 


• miljøets2 internasjonale omdømme 
• miljøets2 internasjonale kontaktflate 
• relevante2 publikasjonsaktivitet fra det samlede miljøet 
• miljøets2 veiledererfaring 
• miljøets2 kandidatproduksjon 
• flere- eller tverrfaglig samarbeid i miljøet2 


• miljøets2 metodiske styrker og bredde, samt ressurstilgangen til miljøet 
 


1: Her anbefales bruk av bibliometriske verktøy der det er relevant. Link for dette: 
http://apps.isiknowledge.com/ (Man kommer da til ”Web of Science”, velger «All databases»  og 
søker på veiledere (for eksempel: Couchman J). Vedkommendes publikasjonprofil fås fram ved å 
trykke: citation report:_). Dersom innlogget via iPad eller PC/MAC utenfor UiB nettverket, kan 
følgende lenke benyttes: 
http://apps.isiknowledge.com.pva.uib.no/ med vanlig UiB-navn og passord. 
Det må likevel presiseres at bibliometri kun er et hjelpemiddel og at fakultetet har gode 
forskningsmiljøer og tradisjoner som ikke vil nå opp om dette brukes ukritisk. 


 
2: I vurdering av forskningsmiljøet skal samarbeidspartnere og biveiledere også tillegges vekt. 


 
Karaktergivning - Karakterskala 1-5 


 
Karakter 5: Internasjonale ledende miljø som publiserer i de beste tidsskriftene; h indeks> 
30; miljøet har / har hatt finansiering fra EU og/eller NFR og Samarbeidsorganet. 


 
Karakter 4: Nasjonalt ledende miljø som publiserer i svært gode internasjonale tidsskrifter 
(Impact factor > 5); h indeks 20-30; miljøet har / har hatt finansiering fra EU og/eller NFR og 
Samarbeidsorganet. 


 
Karakter 3: Lokalt ledende miljø som publiserer i bra internasjonale tidsskrifter (Impact factor 
> 3); miljøet har / har hatt finansiering fra Samarbeidsorganet. 



http://apps.isiknowledge.com/

http://apps.isiknowledge.com.pva.uib.no/
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Karakter 2: Ikke-etablerte forskningsmiljøer. 


Karakter 1: Ikke kvalifiserte forskningsmiljøer. 
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Retningslinjer for vurdering av postdoktorsøknader MOF, 
UIB 


Vedtatt av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 2.2.2011, 
med justeringer foretatt av Utvalget utvidet forskningsledelse 16.6.2014 


 
 
I vurderingen skal det tas hensyn til en rekke momenter, og det er viktig de som vurderer 
søknadene er seg dette bevisst og benytter hele karakterskalaen. Retningslinjene gir de ulike 
karakterene et innhold som kan være til hjelp ved evalueringen og bidra til at karakterskalaen 
brukes mest mulig likt av alle evaluerere. 


 
Postdoktorstilling 


 
Kandidat (vektes 40 %) 


 
Momenter som skal tas med i bedømmingen er: 


 
• vitenskapelige kvalifikasjoner og tidligere vitenskapelig virke 
• planlagt utenlandsopphold og/eller bytte/tilknytning til nytt forskningsmiljø 
• mentorerklæringen 


 
Antall publikasjoner og kvaliteten på publikasjonene i og etter doktorgradsarbeidet kan brukes 
som indikasjon på hvor god kandidaten er. Det må tas hensyn til tidsperioden forskningen er 
utført/publisert, slik at det kan være mulig for en kandidat å nå opp også relativt kort tid etter 
at doktorgradsarbeidet er avsluttet. Kandidatens bidrag til publikasjonene må vurderes (for 
eksempel gjennom å vurdere forfatterrekkefølge og type publikasjon). 


 
Karaktergivning - Karakterskala 1-5 


 
Karakter 5: Søkere med minst en publikasjon i et ledende internasjonalt tidsskrift (nivå 2). 
Søkere med flere publikasjoner etter PhD. 


 
Karakter 4: Søkere med minst to publikasjoner i svært gode internasjonale tidsskrifter (nivå 
2). Søkere med flere publikasjoner etter PhD. 


 
Karakter 3: Søkere med minst to publikasjoner i gode internasjonale tidsskrifter (nivå 1 eller 2 
avhengig av fagfelt). Søkere med flere publikasjoner etter PhD. 


 
Karakter 2: Søkere med kun få publikasjoner etter PhD (se imidlertid kommentar over). 


Karakter 1: Søkere uten publikasjoner etter PhD (se imidlertid kommentar over). 


Prosjekt (vektes 30 %) 
 
Momenter som det skal tas hensyn til er: 


 
• er det vitenskapelige konsept ved søknaden fornuftig 
• er prosjektets mål originalt og er det klart beskrevet 
• er den foreslåtte metodikk tilstrekkelig for prosjektets mål 
• er den foreslåtte metodikk tilgjengelig i miljøet 
• er prosjektet overkommelig innen tidsrammene 
• foreligger det er en rimelig tidsplan 
• er nødvendig etiske hensyn ivaretatt 
• foreligger det planer for publisering 
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• foreligger det er realistisk et budsjett 


 
Karaktergivning - Karakterskala 1-5 


 
Karakter 5: Originalt, innovativt og meget godt prosjekt, fokusert og realistisk. 
Forventning om publisering av deler av prosjektet i høyt merittert tidsskrift. 


 
Karakter 4: Godt prosjekt, med forventning om publisering i gode tidsskrifter 


 
Karakter 3: Godt prosjekt, men det er ingen dokumentasjon på at prosjektet vil føre til 
publikasjoner av høy kvalitet. 


 
Karakter 2: Bra prosjekt, men kan ikke konkurrere. 


Karakter 1: Dårlig prosjekt som ikke fortjener støtte. 


Kommentar: Det er viktig at prosjektvurderingen ikke kun avspeiler en vurdering av forskningsmiljøet, 
selv om for dette til en viss grad henger sammen. Det bør være mulig å nå opp i konkurransen med et 
svært godt prosjekt, også for miljøer som ikke vurderes som eksellente. I slike tilfeller må imidlertid 
potensiale, realisme og gjennomføringsmuligheter tillegges vesentlig vekt. 


 
Forskningsmiljø (vektes 30 %) 


 
Momenter som det skal tas hensyn til er: 


 
• forskningsmiljøets, og særlig hovedveileders/mentors, forskningsmeritter1 


• miljøets2 internasjonale omdømme 
• miljøets2 internasjonale kontaktflate 
• relevante2 publikasjonsaktivitet fra det samlede miljøet 
• miljøets2 veiledererfaring 
• miljøets2 kandidatproduksjon 
• fler- eller tverrfaglig samarbeid i miljøet2 


• miljøets2 metodiske styrker og bredde, samt ressurstilgangen til miljøet 
 


1: Her anbefales bruk av bibliometriske verktøy der det er relevant. Link for dette: 
http://apps.isiknowledge.com/ (Man kommer da til ”Web of Science”, velger «All databases» og 
søker på veiledere (for eksempel: Couchman J). Vedkommendes publikasjonprofil fås fram ved å 
trykke: citation report:_) 
Dersom innlogget via iPad eller PC/MAC utenfor UiB nettverket, kan følgende lenke benyttes: 
http://apps.isiknowledge.com.pva.uib.no/ med vanlig UiB-navn og passord. 
 
Det må likevel presiseres at bibliometri kun er et hjelpemiddel og at fakultetet har gode 
forskningsmiljøer og tradisjoner som ikke vil nå opp om dette brukes ukritisk. 


 
2: I vurdering av forskningsmiljøet skal samarbeidspartnere også tillegges vekt. 


 
Karaktergivning - Karakterskala 1-5 


 
Karakter 5: Internasjonale ledende miljø som publiserer i de beste tidsskriftene; h indeks> 
30; miljøet har / har hatt finansiering fra EU og/eller NFR og Samarbeidsorganet. 


 
Karakter 4: Nasjonalt ledende miljø som publiserer i svært gode internasjonale tidsskrifter 
(Impact factor > 5); h indeks 20-30; miljøet har / har hatt finansiering fra EU og/eller NFR og 
Samarbeidsorganet. 


 
Karakter 3: Lokalt ledende miljø som publiserer i bra internasjonale tidsskrifter (Impact factor 
> 3); miljøet har / har hatt finansiering fra Samarbeidsorganet. 


Karakter 2: Ikke-etablerte forskningsmiljøer. 



http://apps.isiknowledge.com/

http://apps.isiknowledge.com.pva.uib.no/
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Karakter 1: Ikke kvalifiserte forskningsmiljøer. 


 
Generell kommentar: 


 
Det er viktig at potensialet til både søker, prosjekt og mentor vurderes. Det betyr at om 
kandidaten har hatt en svært god start på sin forskningskarriere og har potensial til å bli 
nasjonalt eller internasjonal ledende, så kan de høyeste karakterene gis. Det samme gjelder 
et svært lovende prosjekt, og i tilfeller der veileder fortsatt er ung, men viser svært god 
vitenskapelig utvikling og viser evne til å bygge et produktivt og kvalitativt svært godt 
forskningsmiljø. 







FELLESUTLYSINGAR STIPENDIAT OG POSTDOKTOR -  VÅR 2015 
 


DATO AKTIVITET ANSVAR 
 
6  stipendiatstillingar  
1  postdoktorstilling 


Tal på stillingar må vere klart seinast i veke 6 (litt forseinka vår 2015) 


 Utlysingstekstar norsk og engelsk, utlysing Jobbnorge, NAV, UiB nett, Euraxess 


 
 
Eldbjørg 


 
18. mars - søknadsfrist 


 
Automatisk svar på mottatt søknad i Jobbnorge. (Søknadsfrist skulle ha vore 8.3.) 


   


 
Innan (20. mars) 26. mars 
 
 


 Vurdere om søknadane er komplette og lage excel-skjema over alle søkjarane. 


 
 


Eldbjørg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


27. mars  Gå gjennom søknadar som ikkje fyller krav i utlysinga. 


 


Robert / Roland / Eldbjørg 
8. april Excel-skjema vert sendt til leiar av nemnda for fordeling av søknadar i høve til fagområder.                  


Frist for levering av liste over kven som skal vurdere kva søknad.                                                           
Alle søknadane skal vurderast av ei  nemnd på tre medlemmar og tildelast ein poengsum i høve til retningsliner 
godkjent 16.6.2014. Ein av dei tre som vurderer søknadane skriv ein kort uttale om søknaden.                         
Lage excel-skjema/score-skjema til nemnda. 


 


 


 


Eldbjørg 
Roland 
 
 
Eldbjørg 


10. april  Medlemmar i sakkunnig nemnd får tilgang i Jobbnorge, får gruppetildeling 
 


  Eldbjørg 
13. april  Frist for å melde frå dersom ein søknad er utafor eige kompetanseområde og om inhabilitet. Får excel-


skjema 


 


Sakkunnig nemnd 


 Veke 16,17,18,19,20 (4 veker)  Handsaming av søknadar (min. 4 veker).   Sakkunnig nemnd 
Måndag 11. mai 
kl. 10.00 


 Frist for å sende inn score-skjema og skriftleg vurdering. 


 


Sakkunnig nemnd 


Kontroll og plotting – veke 20-21  Scores føres inn i excel-skjema, utrekning av totalscore, kontroll av at alle har fått score frå tre personar. 


 


 


 


Eldbjørg 


26. mai 12.00  Gjennomgang excel-skjema, sortering av dei øvste 50 %. Robert / Roland / Eldbjørg 
Torsdag 28. mai  kl 12:00 Møte med sakkunnig nemnd Robert / Roland / Eldbjørg 


 Innstilling frå prodekan vert sendt saman med saksdokument til tilsetjingsrådet MOF som fattar vedtak 
om tilsetjing. Informasjon om vedtak vert sendt til alle søkjarane. I vedtaket går det fram kven som er 
innstilt og kven som står på venteliste. 


Dei som tek kontakt vil få ei individuell vurdering frå Robert/Roland. 


Melding om vedtak vert sendt til personalseksjonen med kopi til institutta ved MOF. Personalseksjonen 
sender ut tilbod om stilling til dei som er innstilte. 


 
 
Eldbjørg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 23.02.2015 elsø, rev. 14.4.2015 







  Nyhetsbrev ny studieplan i medisin – mai 2015 


 


Arbeid i semesterstyrene 3. – 8. semester 


22. mai var semesterstyreledere og semesterkoordinatorer samlet til et møte for informasjon og 


statusoppdatering. Hovedbudskapet fra møtet er at noe av det viktigste som skjer de nærmeste 


månedene er å få oversikt over fagene på langs gjennom studiet.  


De vedtatte semesterskissene viser fordelingen av fagene. Prosentangivelsene markert for fag skal 


tolkes som bidrag til læringsmålene i semesteret, og ikke konkret som ren undervisningstid for hvert 


fag.  Det er viktig å identifisere faglige tilknytningspunkter mellom fagene innen hvert semester, og 


samtidig få til en sammenheng og progresjon innen hvert fag på langs gjennom studiet.  


Semesterstyrene skal arbeide med mulig tilknytning mellom fagene innen det enkelte semesteret. 


Sammenhengen innen hvert fag og fagområde gjennom studiet må beskrives av det enkelte faget 


eller fagområdet. Det er allerede laget langsgående oversikter for mange fag (lagret i fillageret til 


gruppen Medisin 2015 på MiSide).  


Det er en særskilt utfordring med fagfelt som involverer flere av fagene eller spesialitetene som 


allerede er definert, og fagfelt som ikke er tydelig representert i planene. Semesterstyreleder Atle 


Brun er i en arbeidsgruppe som har laget en minifagplan for allergologi, og dette arbeidet ble 


presentert i møtet som eksempel på et slikt langsgående fagfelt.  


 


Informasjon om studieplanarbeidet og kontakt mellom semesterstyrene 


Vi minner om at det er opprettet en gruppe på Mi Side – Medisin 2015 – for å samle informasjon for 


semesterstyene og andre grupper som arbeider med studieplanen.  Gruppen er åpen og alle ansatte 


med interesse for studieplanarbeidet kan melde seg inn for å følge med på informasjonen som legges 


ut. Egen veileder for bruk og innlogging er utarbeidet. 


 


Fellesseminar høsten 2015 


Det er planlagt et felles seminar for alle representanter i semesterstyrene til høsten. Tidspunkt i 


oktober bekreftes snarlig. Tema blir samarbeid og fag på langs, undervisnings- og vurderingsformer,  


drøfting av foreløpige planer fra semesterstyrer og studentperspektiv på en helhetlig studieplan. 


 


Oppnevning av semesterstyrer for 9. – 12. semester 


Arbeidet med sammensetning av de siste semesterstyrene har tatt litt tid, men nå er oppnevning rett 


rundt hjørnet.  Her er en fullstendig oversikt over semesterstyreledere og semesterkoordinatorer slik 


det vil være fremover: 


 







Semesterstyre Institutt med 


semesteransvar 


Leder av semesterstyret Semesterkoordinator 


1.og 2. semester 


 


IBM Per Øyvind Enger Kristin Walter - foreløpig 


3. og 4. semester 


 


IBM Olav Tenstad Bianca Nygård – foreløpig 


5. semester K2 Atle Brun Janicke Liland Bjørke 


 


6. semester K1 Jan Hatlebakk Lise Skålvik Amble og Kari 


Tollefsen Strømme 


7. semester K1 Kjell-Morten Myhr Aase Eide Osa og Lise Skålvik 


Amble 


8. semester K1 Kari Indrekvam Atle Baaserud/Eli Lundal Grøhn 


og Janicke Liland Bjørke 


9. semester 


 


K2 Nils-Halvdan Morken Tore Lillebø 


10. semester 


 


IGS Ole Jacob Møllerløkken Randi Oen 


11. semester 


 


IGS Øystein Hetlevik Erlend Nåmdal 


12. semester 


 


K2 Eva Gerdts Atle Baaserud/Eli Lundal Grøhn, 


Kari Tollefsen Strømme, Janicke 


Liland Bjørke 


 


 


 


Studiestart uke 33 


Mandag 10. august kl. 09.00 starter vi opp den nye studieplanen for et nytt kull medisin- og 


tannlegestudenter! Den første uken blir preget av et introduksjonskurs, der fakultetsansatte og 


faddere står sammen om å gi en best mulig start på studentlivet ved fakultetet. Det vil være faglige 


smakebiter, tips om studieteknikk, gruppediskusjoner om profesjonalitet og etiske dilemma, 


omvisinger og annen studentaktivitet som går parallelt med fadderprogrammet.  Detaljene for 


organisering av hele høstsemesteret faller på plass i disse dager, og det er mange som gjør en stor 


innsats for å få brikkene på plass. Ikke minst krever innføringen av UiBs nye digitale eksamenssystem 


for høstens underveistester og semestereksamen i ny studieplan ekstra oppfølging. 


 


Mvh,  


Prosjektleder/visedekan for medisin Arne Tjølsen 


29. mai 2015 http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib 
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  III Orienteringssak  f) 


Sak nr.:  2015/6734  Møte: 24.6.2015 


 
 
 
 
Opprettelse av Senter for ernæring - orienteringssak 
 
 
Klinisk institutt 1 har anmodet om at Det medisinsk-odontologiske fakultet oppretter et Senter 
for ernæring (Center for Nutrition) med lokalisering til instituttet. Forslag om etablering av 
senteret er behandlet i og anbefales av dekanens ledergruppe. 
 
Bakgrunnen for etablering av senteret er å styrke forskningen som foregår knyttet til 
ernæring. Ved å samle og synliggjøre denne i et senter vil aktiviteten fremmes både 
kvalitativt og kvantitativt, og ikke minst med tanke på større kraft i konkurransen om eksterne 
midler. Et senter for ernæring er positivt mottatt i fagmiljøene ved fakultetet og hos eksterne 
samarbeidspartnere, inkludert Haukeland universitetssjukehus og Nasjonalt institutt for 
ernærings- og sjømatforskning (NIFES). 
 
Sentertilhørighet skal bygge på ønsker og engasjement hos den enkelte forskningsgruppe og 
person. Sentertilhørighet skal ikke konkurrere med annen tilhørighet og skal ikke lede til 
endring i ansettelsesforhold. Kreditering for aktiviteter skal gis som tidligere. Senteret skal 
først og fremst være en møteplass. Det vil bli opprettet en faglig rådgivningsgruppe for 
senteret.  
 
 
Vedlegg: Statutter for Senter for ernæring 
 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth (s.) 
fung. fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
16.6.2015 INSE 







										STATUTTER


Senter for ernæring / Center for Nutrition, Universitetet i Bergen


Navn
Senter for ernæring, Universitetet i Bergen / Center for Nutrition, University of Bergen.


Visjon
Senteret skal være en møteplass som fremmer ernæringsforskning gjennom et tverrfaglig og 
interdisiplinært samarbeid mellom forskere, enheter og institusjoner, og arbeide for økt 
ressurstilførsel og synlighet for slik forskning. 


Målsetting
Senteret skal:


- Vise viktigheten av og fremme synligheten av ernæringsfeltet lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt.  


- Fremme kvaliteten på ernæringsforskning slik at den holder høyt internasjonalt nivå.


- Fremme omfanget av ernæringsforskning slik at dette økes.


- Fremme ekstern forskningsfinansiering gjennom søknader og nettverksarbeid.


- Arbeide for å sikre ressursgrunnlaget for forskning og utdanning innen ernæring. 


- Fremme og lede samarbeid om ernæringsforskning og mellom ernæringsforskere i 
Bergen og Vest-Norge ved aktiv kontakt med relevante institusjoner, foretak, industri, 
enheter og enkeltpersoner.  


- Ha en samlet oversikt over ernæringsforskning ved de aktuelle institusjonene.


- Arbeide for å sikre rekruttering til forskning og undervisning. 


- Ha et tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv på ernæringsforskning og –utdanning.


- Bidra til å fremme utdanning i ernæring, med vekt på kvalitet, relevans og omfang.


- Bidra til å fremme god ernæring ved sykdom.


- Bidra til å fremme hensiktsmessig ernæring for god helse.


Organisering
Senteret er administrativt en del av Klinisk Institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 
Universitetet i Bergen.  Det organiseres som en seksjon ved dette instituttet.  Oppnådd ekstern 
finansiering øremerkes Senteret. Senteret skal ha en egen hjemmeside. Ansettelser og 
regnskap knyttes til etablerte og formelle institusjonsstrukturer.







Senteret skal ha tilsatt en kompetent faglig leder, samt ha en tilstrekkelig administrativ 
ressurs. Ansvar og oppgaver for senterleder er definert i egen instruks. 


Senteret skal ha en faglig rådgivningsgruppe.  Denne oppnevnes av K1 i samarbeid med 
senterleder og skal være bredt sammensatt av personer med ulik institusjonstilhørighet og 
med relevant forskningsfaglig kompetanse. Haukeland universitetssjukehus skal ha en tydelig 
rolle i rådgivningsgruppen. Senterleder er sekretær for rådgivningsgruppen.  


Senterdeltagelse
I senterets aktiviteter skal inkluderes grupper og institusjoner med relevant forsknings-
og/eller utdanningsvirksomhet av tilstrekkelig kvalitet og omfang lokalisert i Vest-Norge. 
Senteret skal aktivt rekruttere slike deltagere. Det vil bli utarbeidet kriterier for tilhørighet.  
Senterdeltagelsen synliggjøres via egen hjemmeside og på andre måter.  Sentertilhørighet vil 
ikke konkurrere med eller avhenge av samtidig tilhørighet til andre institusjoner, selskap eller 
forskningsgrupper. Kreditering for forskning, utdanning og formidling skal gis til institusjon / 
selskap der personer og utført arbeid har hovedtilhørighet / som har gitt vesentlige bidrag.





		III Orienteringssaker

		a) Referat - Møte utvidet studieledelse 07.05.2015

		b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015

		c) Tildelinger fra fond og legater tilknytttet UiB - saksforelegg

		Vedlegg - Liste over tildelinger fra fond og legater



		d) Saksgang - Fellesutlysning stipendiat- og postdoktorstillingar

		Vedlegg 1 - Retningsliner for vurdering av søknadar til stipendiatstillingar

		Vedlegg 2 -  Retningsliner for vurdering av søknadar til postdoktorstillingar

		Vedlegg 3 - Møteplan



		e) Nyhetsbrev - Ny studieplan i medisin - mai 2015

		f) Opprettelse av Senter for ernæring

		Vedlegg - Statutter for Senter for ernæring
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  Styresak: 54/15 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 24.06.2015 


 
 
 


 
Feriefullmakt sommer 2015 


 
Regelsamlingen for UiB, Regler for fakultetsorganene § 9 fastsetter at ”Fakultetsstyret skal 
behandle saker i møte, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at styrets 
leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte”. 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har ikke slik instruks. 
 
I henhold til Regelsamlingen for UiB, Regler for fakultetsorganene § 5B, kan dekanen 
avgjøre saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i 
møte. Vedtak gjort av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret refereres for fakultetsstyret.  
 
Neste møte i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er i september. For 
ikke å forsinke saker som skulle vært behandlet i fakultetsstyret eller i tilsettingsrådet, er det 
nødvendig at dekan får fullmakt til å ta avgjørelser i saker som ikke kan utsettes til 
fakultetsstyret kan komme sammen i møte. Tilsettingsrådets medlemmer skal ha ferie, og det 
er også behov for godkjenning av saker som normalt behandles her i ferieperioden. 
 
Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 
fastsetter at fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet jf. pkt. 4. Fakultetsstyret har dermed 
også ansvar for å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger, jf. pkt. 6.1.1. 
 
Tilsettingsrådet ved fakultetet har fått delegert fullmakt til å foreta utlysning og tilsetting i 
rekrutteringsstillinger, eksternt finansierte forskerstillinger samt utlysning, tilsetting og 
forlengelse av bistillinger, jf. pkt. 4.2. 


 
Forslag til vedtak 


 
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan utsettes til 


fakultetsstyrets møte i september og i saker som normalt behandles i tilsettingsrådet. 
 


2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte. 


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


       Randi Holmås 
       styresekretær 
03.06.2015 /RAHO  



http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Reglement-for-ansettelse-i-vitenskapelige-stillinger-og-faglige-administrative-lederstillinger
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Økonomirapport pr. mai 2015 
 


 


 


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 mai 2015 MOF 
d) Vedlegg: Notat – Status institutter 


 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges resultatet for mai 2015 frem for fakultetsstyret. Vedlagte notat redegjør 
for detaljene i regnskapet. 


Etter årets fem første måneder viser regnskapet et overskudd på 4,5 millioner kroner. Det er 
4,9 millioner kroner bedre enn budsjett, men 3,3 millioner kroner lavere enn på samme 
tidspunkt i fjor. 


Kostnadene er samlet sett lavere enn budsjett. Budsjettet for 2015 er stramt og det er 
gledelig at vi samlet sett klarer å holde oss innenfor den planlagte kostnadsrammen pr mai. 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 
Til tross for at den samlede kostnadsutviklingen er positiv, er det utfordringer ved flere 
institutter. Fakultetsledelsen følger opp institutter med underskudd i egne møter og det 
arbeides med realistiske planer for budsjettbalanse på de enkelte enhetene. 


Fakultetet har fått aksept for ikke å nedbetale på tidligere års underskudd (11 millioner 
kroner) inneværende år. Den positive resultatutviklingen så langt i år og de planer og tiltak 
som er i ferd med å bli iverksatt gjør at vi nå forventer å kunne betale ned på noe av 
underskuddet allerede inneværende år. 


Forventet underskudd i grunnbevilgningen er redusert fra 11 til 9 millioner kroner. 







Også i mai har den eksterne aktiviteten vært høyere enn forventet. Forrige måned ble 
prognosen økt med 2 millioner kroner til 229 millioner kroner.   


Til tross for relativt små avvik mellom regnskap og budsjett, er det utfordringer ved flere 
institutter. Fakultetsledelsen følger opp institutter med underskudd i egne møter og det 
utarbeides planer for budsjettbalanse. 


Etter fire måneders drift, mener vi å se en god trend i den totale økonomien. Det er fortsatt 
nødvendig med stram kostnadsstyring som gir kontroll og oversikt og et godt 
beslutningsgrunnlag. 


Fortsatt er det positivt avvik på personalkostnadene. Det er imidlertid forskjeller mellom 
enhetene og flere av enhetene har større negative avvik på refusjoner som følges opp. Årets 
lønnsoppgjør er ferdig og det gav mindre tillegg enn ventet. Totalt sett forventes derfor ikke 
negative avvik for året samlet.  


Fakultetets målsetting for 2015 er å gå i balanse på årets tildeling. Tidligere års underskudd, 
overføres til 2016. Det er gjort innstramminger i grunnbevilgningen samtidig som det er god 
aktivitet i BOA.  


Målet for ekstern aktivitet i 2015 var satt til 227 millioner kroner. Med den gode utviklingen de 
siste månedene, ble forventningen økt til 230 millioner kroner forrige måned. Denne 
forventningen opprettholdes denne måneden. Pr mai er aktiviteten 104,2 millioner kroner 
som er 5,4 millioner kroner høyere enn budsjettert og 12,8 millioner kroner høyere enn på 
samme tid i fjor. Den største veksten er i NFR-aktiviteten. 


Med nær 700 årsverk i grunnbevilgningen, er bemanning den klart største enkeltkostnaden 
ved fakultetet og utgjør 76 % av de samlede kostnadene. Antall årsverk er dermed også vår 
største kostnadsdriver som vi må ha stor oppmerksomhet om både på kort og lang sikt.  


Med stramme budsjettrammer er vi nødt til å bruke ressursene våre best mulig og 
bemanningen er vår viktigste ressurs. Utviklingen i bemanningen ved instituttene følges opp 
jevnlig. God langsiktig bemanningsplanlegging som er koblet til strategiske valg og 
langtidsbudsjett er av stor betydning for en god og balanser økonomistyring over tid.  


I et eget notat er status for instituttenes økonomiske situasjon beskrevet. Det er stramme 
økonomiske rammer for alle, og de fleste instituttene jobber hardt med å prioritere innen for 
rammene og å bygge ned tidligere opparbeidede underskudd. Det forventes at instituttene 
leverer klart bedre resultater for annuumsvirksomheten kommende år og at planer for en 
sunn økonomi på lengre sikt iverksettes. 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport pr. mai 2015 
Grunnbevilgningen (GB) 
Regnskapet etter årets fem første måneder viser et overskudd på 4,5 millioner kroner. Dette er 4,9 
millioner kroner bedre enn budsjett, men 3,3 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. 


Tabell 1: Regnskap pr mai 2015 (tall i hele 1 000) 


 
 
Inntektene er 3,8 millioner kroner (1,3 %) lavere enn budsjettert. Avvikene skyldes lavere instituttinntekter, 
spesielt ved kjernefasilitetene, EVU (Etter- og Videreutdanning) og spesialistutdanningen. Instituttene 
forventer at inntektene ved årets slutt er som budsjettert. 
 
Per mai har det blitt kjøpt utstyr og varer for 6,1 millioner kroner, som er i henhold til budsjett. Kostnaden 
er ganske likt fordelt mellom varekostnader på Odontologisk universitetsklinikk og utstyrskjøp på øvrige 
enheter. Kostnaden per mai er 2,7 millioner kroner høyere enn ved samme periode i fjor, men store 
utstyrskjøp gjør at det er naturlig med store variasjoner mellom perioder på denne posten.  
 
Lønnskostnadene per mai er 4 millioner kroner lavere enn budsjett. Det er budsjettert med effekt av 
lønnsøkning fra sentralt lønnsoppgjør fra og med mai måned, men regnskapsmessig vil ikke denne ha effekt 
før de faktiske endringene i utbetalingene (og tilhørende etterbetaling) er effektuert. Dermed er det 
positive avviket delvis et periodiseringsavvik.  
De fleste enhetene har positive lønnsavvik, men lønnskostnadene er vår største kostnadspost og følges tett 
opp ved alle enheter. Det er lavere inntekter fra refusjoner (sykepenger/permisjoner) enn budsjettert ved 
flere av enhetene. Tilbakemeldinger fra instituttene gjør at vi per mai likevel ikke forventer vesentlige avvik 
på lønnskostnadene ved årets slutt. 
 
Andre driftskostnader er 1 million kroner lavere enn budsjettert og på samme tid i fjor. Det positive avviket 
nå er akkumulert av generelt lavt forbruk på drift på de fleste enhetene, men enkelte enheter har negative 
avvik. 
 
Netto internhandel har et positivt avvik på 3,8 millioner kroner. Internhandelen er sammensatt og 
inkluderer mange typer transaksjoner. Det positive avviket skyldes hovedsakelig store overføringer av 
midler til grunnbevilgningen fra eksternfinansierte prosjekter (BOA) på enkelte av instituttene, i form av 
leiestedskostnader, dekningsbidrag og frikjøp. Forsinkelser i bruk av øremerkede midler bidrar også til det 
positive avviket. Imidlertid er det fortsatt fakturert vesentlig mindre på kjernefasilitetene enn budsjettert. 
Per mai beløper dette seg til 3,2 millioner kroner.  
 
Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 1,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært 
forsinkelse i kjøp av større utstyr på Dyreavdelingen/K1.  
 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 647 579      282 990     279 166     -3 824        -1 % 274 761 2 %
Utstyr og varekjøp 28 335        6 030         6 087         -57             -1 % 3 382 -80 %
Lønn 490 263      219 331      215 342      3 989         2 % 212 458 -1 %
Andre driftskostn 71 611        29 922        28 889        1 034         3 % 29 961 4 %
Internhandel 57 337        28 129        24 348        3 781         13 % 21 151 -15 %
Sum kostn 647 545      283 413     274 666     8 746         3 % 266 952       -3 %
Driftsresultat 34              -422           4 500         4 922         7 809           -42 %
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Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Den eksternfinansierte aktiviteten var høy også i mai, totalt sett nøyaktig like høy som i april. Aktiviteten 
hittil i år er nå 5,4 millioner kroner høyere enn budsjettert, og hele 12,8 millioner kroner (14 %) høyere enn 
tilsvarende periode i fjor. Økningen fra i fjor skyldes praktisk talt utelukkende NFR-aktiviteten, som har økt 
med 43,5 % fra tilsvarende periode i fjor. 


Tabell 2: BOA pr mai 2015 (tall i hele 1 000) 


 
 
Oppdragsaktivitet: Aktiviteten per april er 0,32 millioner kroner lavere enn budsjett, og 1,7 millioner lavere 
enn samme tid i fjor. Ett av to større prosjekt er i sluttfasen.  
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten er 3,4 millioner høyere enn budsjettert per mai, og det er høy 
aktivitet på alle enhetene. Spesielt K2 har høy aktivitet, med 13,6 millioner kroner per mai mot budsjettert 
8,4 millioner kroner. Kun IGS ligger bak i forhold til budsjettert aktivitet, med aktivitet på 12,1 millioner 
kroner mot budsjettert 16,3 millioner kroner. Dette skyldes lavt forbruk av driftskostnader, men instituttet 
forventer aktivitet på årsbasis lik budsjettet. Totalt ser det ut til at aktiviteten blir noe høyere enn budsjett i 
2015. 
 
EU-prosjekter: Per mai er aktiviteten i EU-prosjekter ved fakultetet 6,4 millioner kroner. Det er 0,8 millioner 
kroner høyere enn budsjettert, og 0,3 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor. Mye av 
aktiviteten hittil i år skyldes avslutning av et prosjekt ved IKO, men det er også stor aktivitet ved K2. 
Kostnadene i EU-finansierte prosjektene belastes ujevnt gjennom året, og vi forventer total aktivitet lik 
budsjett. 
 
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. Hittil i år er aktiviteten 1,5 millioner høyere enn 
budsjettert.  


• Gaver og Gaveforsterkning utgjør sammen mer enn halvparten av årsbudsjettet i gruppen, og det 
er i tillegg størst aktivitet i forhold til budsjettet for disse to finansieringskategoriene. Per mai er 
aktiviteten 8 millioner kroner høyere enn budsjettert for disse to kategoriene.  Spesielt er det mye 
aktivitet på prosjekter finansiert av Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse og Stiftelsen 
Kristian Gerhard Jebsen med til sammen 22,8 millioner kroner pr april.  


• 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 kategoriene overlapper hverandre.  På 
Statlige skyldes avviket periodiseringsavvik i budsjetteringen av midler fra Helsedirektoratet på IKO.  


 
Samlet er aktiviteten i denne gruppen 3 % høyere enn budsjett per mai. Vi forventer ikke store avvik ved 
årets slutt. 
 
 
 
 
 
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 6 822 2 785 2 469 -316 4 162 -1 693


NFR - bidragsaktivitet* 93 067 43 147 46 503 3 356 32 423 14 080        


EU - bidragsaktivitet 13 743 5 575 6 372 797 6 030 343            


Annen bidragsaktivitet 113 368 47 312 48 855 1 543 48 748 107            
Sum BOA 227 000 98 819 104 200 5 381 91 363 12 836
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Tabell 3: Annen bidragsaktivitet pr. mai 2015 (tall i 1 000 NOK) 


  


Overføringer BOA 
Tabell 4 nedenfor viser overføringer i BOA pr utgangen av mai 2015, som viser en beholdning av midler på 
72,5 millioner kroner. Dette er en reduksjon fra april på 21,8 millioner kroner. Dette skyldes primært høy 
aktivitet på NFR-prosjekter og de fleste av kategoriene under Annen bidragsaktivitet. Det er brukt 13 
millioner kroner mer enn det er innbetalt på NFR-prosjekter. Dette skyldes primært aktivitet på IGS og IBM. 
Vi følger opp dette med instituttene.  
 
Tabell 4: Overføringer BOA per mai 2015 (tall i 1 000 NOK) 


  
 


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 hittil i år brukt ca. 179 000 kroner. Kostnadsbruken varierer og det er usikkert hvor mye som vil 
bli overført til 2016, men vi anslår ca. 8 millioner kroner. I tillegg vil det etter planen bli overført ytterligere 
3,7 millioner kroner til UiB i 2015. Midlene som ikke er overført ennå er utelatt fra prognosen. 
 
Tabell 5: Midler overført fra Innovest per mai 2015 


   
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Budsjettet for 2015 er stramt, og foreløpige beregninger av fakultetets rammer for 2016 tilsier at det ikke 
vil bli noen bedring i de nærmeste årene.  I 2014 hadde fakultetet et samlet underskudd på 11 millioner 
kroner. Det lar seg ikke gjøre å dekke inn underskuddet fra tidligere år i inneværende år, og dette er lagt inn 
i budsjettet som overføring av underskudd til 2016.  


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 10 642 7 648 -2 994 23 109


Organisasjoner 428 465 37 729


Gaver 19 686 26 865 7 179 47 621


Gaveforsterkning 2 562 3 342 780 11 698


Næringsliv/privat 1 021 1 030 9 2 537


Stiftelser 11 762 7 922 -3 839 25 321


Annet 1 211 1 583 372 2 353


Totalsum 47 312 48 855 1 543 113 368


Finansieringskilde Prosjektnavn: mai 2015
1. Oppdragsaktivitet 2 993           
2. NFR - bidragsaktivitet -13 050        
3. EU - bidragsaktivitet -1 282          
4. Annen bidragsaktivitet 219995 PA - Statlige 6 351           


299995 PA - Kommunale og fylkeskommunale -80              
399995 PA - Organisasjoner -78              
469994 PA - Gaveforsterkning 23 398         
469995 PA - Gaver 47 952         
499995 PA - Næringsliv/privat 2 180           
599995 PA - Stiftelser 2 080           
699995 PA - Annet utland 2 027           


Totalt 4. Annen bidragsaktivitet 83 831         
Totalsum 72 492         


I/K   Hittil i år - budsjett   Hittil i år - regnskap   Hittil i år - avvik
  


Årsbudsjett
Innt. 0 -85 872 85 872 0
Kostn. 1 594 624 178 898 1 415 726 1 089 672
Overf. -9 089 312 -9 089 673 361 -1 089 672
Resultat -7 494 688 -8 996 647 1 501 959 0
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Alle enheters inntekter og kostnader er grundig gjennomgått og avvik vurdert. Selv om vi i sum har et 
positivt avvik i forhold til budsjettet per mai, er budsjettet satt opp med en forutsetning om innsparinger 
ved instituttene på ca. 5 millioner kroner som teknisk er periodisert til slutten av året. Det vil si at vi ikke er 
mer enn «i rute» til å videreføre underskuddet fra 2014. Enkelte av instituttene melder negativ prognose i 
forhold til budsjettet. 
 
Personalkostnader er vår største kostnad. Fakultetet har en restriktiv praksis når det gjelder til 
nyansettelser i grunnbevilgningen, med oppdatert oversikt over årsverk og personalkostnader. Institutter 
som har underskudd er underlagt restriksjoner på tilsettinger i grunnbevilgningen inntil underskuddet er 
dekket inn og budsjettbalanse oppnådd. Det er gjennomført innstramminger i driften av fakultetets 
fellesavsetninger, fakultetsadministrasjon og instituttene.  
 
Sentrale lønnsforhandlinger er ferdig, og det ble lav lønnsøkning i år. Lønnsbudsjettene ved fakultetet er 
satt opp med forventning om høyere lønnsøkning, så den lave endringen etter oppgjøret vil slå positivt ut i 
regnskapet. Et forsiktig anslag er at den direkte effekten av lønnsoppgjøret er 4 millioner kroner lavere enn 
budsjettert.  
 
Vi har store positive avvik på kostnadssiden, og hoveddelen av det negative avviket på inntektssiden er 
periodiseringsavvik. Dette kombinert med at sentral lønnsjustering blir vesentlig lavere enn budsjettert gjør 
at vi tror at vi kan klare å nedbetale noe av underskuddet fra 2014 i år, selv om enkelte av instituttene har 
negative prognoser.  
 
Vi endrer derfor vår prognose til en negativ overføring på 9 millioner kroner.  


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Per mai er den totale aktiviteten 5 
millioner kroner høyere enn budsjettert. Kostnadene på BOA har store variasjoner gjennom året, spesielt 
pga. større investeringer og kjøp av tjenester, og med så stort omfang er det vanskelig å komme med en 
nøyaktig prognose. Vi fastholder prognosen fra forrige måned, inkludert den økte aktiviteten på NFR med 
en prognose på 230 millioner kroner fordelt som vist nedenfor: 


• Oppdrag: 6,8 millioner kroner 
• NFR: 96 millioner kroner 
• EU: 13,7 millioner kroner 
• Andre: 113,5 millioner kroner fordelt på: 


o  Statlige: 23,1 millioner kroner 
o Organisasjoner: 0,7 millioner kroner 
o Gaver: 47,6 millioner kroner 
o Gaveforsterkning: 11,7 millioner kroner 
o Næringsliv/privat: 2,5 millioner kroner 
o Stiftelser: 25,3 millioner kroner 
o Annet: 2,4 millioner kroner 


 
Per mai har fakultetet en beholdning av prosjektmidler på 72,5 millioner kroner. Imidlertid har vi 13 
millioner kroner utestående fra aktivitet på NFR-prosjekter, og det er midler fra nye prosjekter og 
tildelinger (bl.a. gaveforsterkningsmidler) på vei inn. Vi forventer derfor ikke å bygge ned overføringene i år. 
 


Fakultet 19 
Vi fastholder vår prognose om at 8 millioner kroner overføres til 2016.  
 
 
12.06.2015 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 







Status instituttene ved MOF 
Bakgrunn 
Notatet gir en status om den økonomiske situasjonen for det enkelte institutt samt 
rekrutteringsstillinger og fakultetsadministrasjon. Utgangspunktet er den økonomiske 
statusen ved utgangen av mai 2015 samt en beskrivelse av de økonomiske utfordringene 
instituttet/enheten står over for og status for bemanning.  
 


Nøkkeltall 
De grafiske fremstillingene nedenfor viser hvordan aktiviteten er fordelt mellom institutter og 
andre enheter. Fellesaktiviteter er den største økonomiske delen i grunnbevilgningen. Det er 
rekrutteringsstillinger, husleie og øremerkede investeringer som utgjør den største delen. 
Dette er aktivitet/midler som brukes direkte på instituttene. 


Aktiviteten ved det enkelte institutt er mellom 10% og 19% hvorav IKO er det største. 
Klinikken står for 15% av aktiviteten ved IKO mens selve instituttet er 4%. For selve 
instituttvirksomheten er K2 det instituttet med størst virksomhet i annuum. 


 


Den eksternt finansierte virksomheten varierer mer mellom instituttene hvor K2/IBM og IGS 
er instituttene med størst ekstern aktivitet (til sammen 81% av samlet aktivitet). 


Fordeling av bemanning mellom institutter og enheter er vist nedenfor. Fordeling av årsverk 
er ganske lik årsbudsjettet i grunnbevilgningen med unntak av felles. Der ligger i tillegg til 
rekrutteringsstillinger husleiekostnader for hele fakultetet. 


 







 


Oversikten nedenfor viser utvikling i vitenskapelige stillinger (ikke rekrutteringsstillinger) fra 
2011 og frem til i dag. I 2012 kom klinikker inn i fakultetet. Sammenligner vi 2012 med status 
pr mai i år, ser vi at det er en økning i vitenskapelige stillinger.. 
 


 
 
 
 


Institutt for Biomedisin (IBM) 
IBM var det eneste instituttet som i 2014 gikk i balanse på annuum. I tillegg hadde instituttet 
betydelige positive overføringer på sine to kjernefasiliteter (MIC og PROBE). Økonomien ved 
instituttet er under kontroll og avvikene i forhold til budsjett er i stor grad periodiseringsavvik. 
Overføringene for kjernefasilitetene skyldes at det spares opp midler for å kunne gjøre 
nødvendige reinvesteringer i utstyr. 
 
Resultatet pr mai er vist i tabellen nedenfor. 
 


 
 
 
BOA aktiviteten er som vist i tabellen nedenfor høyere enn budsjettert og det forventes god 
aktivitet videre i året også. 
 
 
 
Utvikling i vitenskapelige stillinger finansiert over grunnbevilgningen er vist nedenfor. 
 


 







Institutt for klinisk odontologi (IKO) 
Instituttet består av to enheter; en undervisnings-/faglig del og klinikken som er den enheten 
som gir studentene den praktiske treningen gjennom studieløpet. Virksomheten ved 
instituttet er annerledes enn ved de andre instituttene fordi den praktiske treningen som f. 
eks i medisinstudiet gir ved sykehus, i allmennpraksis med videre, for odontologi- og 
tannpleiestudenter gis ved klinikk innenfor universitetssystemet. Instituttet har en ramme på 
vel 125 millioner kroner i år. Av dette er vel 53 millioner kroner (43%) pasientinntekter eller 
midler fra helsedirektoratet. Dette gjør rammen til IKO mindre forutsigbar enn for resten av 
fakultetet.  
 
De siste årene har struktur og økonomimodell på instituttet vært endret flere ganger. Det er 
derfor vanskelig å følge den økonomiske utviklingen over tid. En økonomimodell som gir en 
hensiktsmessig inndeling av virksomheten er nå på plass. 
 
Resultatet for IKO i 2014, viste et underskudd på 1,6 millioner kroner. Det er lagt et løp for å 
dekke dette inn gjennom driften i 2015. Pr mai signaliserer imidlertid instituttet at det 
forventes et økt underskudd gjennom 2015 med en overføring av underskudd til neste år på 
2,2 millioner kroner. Instituttet følges nøye og det er lagt opp til jevnlige møter med instituttet. 
 
Pr mai 2015 er økonomien for IKO som vist nedenfor. 
 


 
 
 
Den eksterne forskningsaktiviteten er lavere enn forventet. Status og forventninger 
inneværende år er vist nedenfor. 


 
 
Utvikling i vitenskapelige stillinger ved IKO er vist nedenfor. 
 


 


Artsklasse
  Hittil i år - 
budsjett


  Hittil i år - 
regnskap


  Hittil i år - 
avvik   Årsbudsjett


Innt. 3 inntekter 44 690        -43 785       -905           125 172       
Totalt Innt. 44 690        -43 785       -905           125 172       
Kostn. 4 varek. 2 985          3 618          -633           6 492          


5 lønn 43 120        43 224        -104           96 582        
6-7 adk. 7 173          7 462          -289           19 238        
8-9 annet 1 081          979            102            1 275          


Totalt Kostn. 54 359        55 282        -923           123 587       
Resultat 2015 -9 669         -11 498       -1 829         1 585          


Finansieringskilde
  Hittil i år - 


budsjett
  Hittil i år - 


regnskap
  Hittil i år - 


avvik
  


Årsbudsjett
2. NFR - bidragsaktivitet 342 000 539 665 197 665 1 000 000
3. EU - bidragsaktivitet 832 700 2 912 458 2 079 758 1 500 000
4. Annen bidragsaktivitet 2 265 009 -707 056 -2 972 065 2 422 009
Totalsum 3 439 709 2 745 066 -694 643 4 922 009







 


Klinisk Institutt 1 (K1) 
K1 har en anstrengt økonomi. I 2014 hadde instituttet et underskudd i grunnbevilgningen på 
1 millioner kroner. Det var positive overføringer på øremerkede prosjekter på 3 millioner 
kroner og underskuddet i annuum var nær 4 millioner kroner. 
 
Instituttet har signalisert at de heller ikke i inneværende år klarer å drive i balanse. Det er 
gjort mange tiltak ved instituttet og det er stram kostnadsstyring. Det er også strenge 
restriksjoner for ansettelser. Det er jevnlig dialog med mellom instituttet og falkultetsledelsen 
om ulike forhold knyttet til den anstrengte økonomiske situasjonen. Målet inneværende år er 
å klare å begrense underskuddet i størst mulig grad og å tilrettelegge langsiktig for en sunn 
økonomi for instituttet. 
 
Som resultatoversikten nedenfor viser, så viser resultatet på mai en positiv trend. 
 


 
 
Den eksterne aktiviteten ved K1 er på nivå med budsjett. Den største aktiviteten på NFR er 
knyttet til SFF’en CCBIO. 
 


 
 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i vitenskapelige årsverk ved instituttet. Januar 2013 er 
ved etableringen av instituttet og antallet er lavt på grunn av at noen stillinger senere er flyttet 
fra K2 til K1. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







Klinisk institutt 2 (K2) 
K2 har også en anstrengt økonomi. Samtidig har instituttet store overføringer knyttet til 
øremerkede midler til blant annet ERC og Kjernefasiliteter. Totalt sett gikk instituttet med 
overskudd i 2014, men annuum viste et underskudd på 3,6 millioner kroner.  Målet for K2 
inneværende år er å gå i balanse på annuum samt å tilrettelegge for innsparing tilsvarende 
det opparbeidede underskuddet over de neste 2 – 3 årene. Instituttet er på god vei til å nå 
disse målene. Utviklingen for instituttet følges nøye. 
 


 
 
 
Utviklingen i den eksternt finansierte aktiviteten (BOA) er positiv for instituttet. Flere nye og 
store prosjekter fra NFR er en vesentlig årsak til dette. Instituttet er også en betydelig 
bidragsyter inn i SFF’en CCBIO som ligger på K1. Det forventes at den eksterne aktiviteten 
ved instituttet blir vesentlig høyere enn forventet i år. 
 


 
 
 
Utviklingen i vitenskapelige ansatte viser en nedgang. Status ved etableringen av instituttet i 
januar 2013 er ikke reell og må sees i sammenheng med K1 (noen årsverk flyttet mellom 
instituttene). I sammenstillingene for K1 og K2 er ikke 2012 med fordi det da var en annen 
instituttstruktur og det derfor ikke er mulig å sammenligne. 
 


 
 
 
 
 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 
IGS hadde et utfordrende år i 2014 og resultatet ble et underskudd i annuum på 3,2 millioner 
kroner. Med positive overføringer på en del øremerkede prosjekter, ble likevel det samlede 
resultatet for instituttet i 2014 et underskudd på 1,0 millioner kroner. Målet for 2015 har vært 
å tilpasse driften slik at annuumsdelen av virksomheten går i balanse og underskuddet fra i 
fjor dekkes inn. 







 
Pr mai er resultatet som vist nedenfor. 
 


 
 
Så langt i år er det et større underskudd enn forventet. Det er mindre aktivitet på prosjektet 
for etter- og videreutdanning (EVU) og kjernefasiliteten BIOS enn det som er lagt til grunn i 
budsjettet. Så langt har dette gitt lavere både inntekter og kostnader og har på kort sikt liten 
resultateffekt. Det forventes større aktivitet på høsten. Det negative avviket er i hovedsak 
knyttet til annuum hvor det er lavere inntekter og høyere kostnader både på lønn og drift. Det 
arbeides med ulike tiltak for å sikre at fakturering skjer og at det er kontroll på kostnadssiden. 
 
Utviklingen ved instituttet følges nøye. 
 
Den eksterne aktiviteten ved IGS er lavere enn budsjettert. Det er NFR prosjekter som har 
størst avvik. I denne gruppen ligger SFF’en CISMAC, GLOBVAC-prosjekter og 
Infrastrukturprosjektet. Det er driftskostnadene som er lavere enn budsjettert på disse 
prosjektene. Driftskostnader på prosjekter kan variere over tid og instituttet forventer at 
aktiviteten vil øke i nær fremtid. 
 


 
 
 
De vitenskapelige stillingene ved instituttet vises fra 21012 og frem til i dag. Utviklingen er 
sammenlignbar selv om det før 2013 var to institutter.  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







Rekrutteringsstillinger 
Siden rekrutteringsstillinger utgjør en vesentlig del (20%) av fakultetets grunnbevilgning, har 
vi valgt å ta med en kort presentasjon av status på økonomi og antall årsverk. 
 
Det er gjort et grundig arbeid med å tilpasse antall rekrutteringsstillinger til våre økonomiske 
rammer, men samtidig slik at det gir god støtte til den forskningen ved fakultetet. 
 
Økonomien er god og antall stillinger utvikler seg som planlagt. I tillegg til de årsverk og 
kostnader som fremkommer i disse oversiktene er det gitt lovnad om 20 rekrutteringsstillinger 
til strategisk viktige prosjekter som pr i dag ikke er tilsatt. 
 
Utviklingen for rekrutteringsstillinger følges opp kontinuerlig og det gjøres en grundig 
vurdering før hver utlysning. 
 


 
 
 
 
 
Utvikling i rekrutteringsstillinger – felles  
 


 
 


Fakultetsadministrasjon 
Fakultetsadministrasjonen forvalter vel 6% av fakultetets samlede annuumsmidler som i  
hovedsak er lønnskostnader. Det er gjennomført tiltak for å bidra i den økonomisk vanskelige 
situasjonen ved at driftsbudsjettet (møtemat, reiser og overnatting) og lønnskostnader er 
redusert. For eksempel er det ikke tilsatt vikar for flere stillinger som er i permisjon eller har 
sluttet.  Det betyr at administrasjonen nå er på et minimum og kun kan løse nødvendige 
oppgaver. På sikt vil bemanningen måtte økes igjen. 
 


 
 
Utvikling i stillingene i fakultetsadministrasjonen er vist nedenfor. 
 


 







Resten av fakultetet 
I tillegg til instituttene og de andre områdene som er beskrevet ovenfor, består fakultetets 
økonomi av REK, felles satsingsområder, Øremerkede investeringsmidler og strategiske 
satsingsområder. Den økonomiske statusen for disse områdene er vist nedenfor. 
 
Den økonomiske statusen for disse aktivitetene kan variere. 
 


 


Artsklasse
   Hittil i år - 


budsjett 
   Hittil i år - 


regnskap 
   Hittil i år - 


avvik    Årsbudsjett 


Innt. 3 inntekter 49 052          49 658          606               88 896            
Totalt Innt. 49 052          49 658          606               88 896            


Kostn. 4 varek. -               -               -               10 108            
5 lønn 3 934            1 627            2 307            10 396            
6-7 adk. 6 725            7 474            -749              13 782            
8-9 annet 20 710          24 646          -3 936           50 189            


Totalt Kostn. 31 369          33 747          -2 378           84 475            
Resultat 2015 -17 683         -15 911         -1 772           -4 421             





		Sak 55-15 Økonomirapport pr. mai 2015

		Vedlegg 1 - Notat MOFs økonomirapport pr. mai 2015

		Vedlegg 2 - Notat Status instituttene
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 24. juni 2015 


 


Sak 49/15  
Permisjon uten lønn fra stilling som stipendiat ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2015/4297 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 59/15  
Tilsetting - postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2014/12668 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 


Sak 60/15  
Tilsetjing - stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 


2015/354 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 61/15  
Utlysning - forsker (100 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2015/5384 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse en 100 
% midlertidige stilling som forsker for en periode på to (2) år ved Klinisk institutt 
2. Stillingen er knyttet til prosjektet ”INFECT”, finansiert av EU Framework Program 7. 


 
2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Klinisk institutt 2. 


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


utlysning. 
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Sak 62/15  
Tilsetting - postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2 
 
2014/11755 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 63/15   
Tilsetting utan utlysing - forsker (20 %) i 3 år ved CISMAC (SFF), Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/5213 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 64/15   
Tilsetting utan utlysing - professor II (20 % bistilling) i 1 år ved Institutt for klinisk 
odontologi, eksternt finansiert 
 
2010/9517 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 65/15  
Tilsetting - forsker (100 %) i 9 måneder ved K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske 
lidelser, Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/2930 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 66/15  
Utlysing - professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (traumatologi) i 3 år 
ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2015/6087 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei  
20 % bistilling som professor II/førsteamanuensis i medisin (traumatologi) ved Klinisk 
institutt 1 for ein periode på tre (3) år. Stillinga er finansiert av Nasjonal 
Kompetanseteneste for Traumatologi (NKT-Traume). 


2. Det er ein føresetnad for utlysing at stillinga er eksternt finansiert og ikkje medfører 
intern finansiering frå K1. 


3. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing 
og stillingsomtale. 
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Sak 67/15  
Tilsetting uten utlysning - forsker (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2015/6150 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 68/15  
Tilsetjing – postdoktor (100 %)(fellesutlysing) i 3 år ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 
 
2015/1759 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 69/15  
Tilsetjing – stipendiat (6 x 100 %) (fellesutlysing) i 4 år ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 
2015/1761 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 70/15  
Tilsetting - stipendiat (2 x 100 % stillinger) i 4 år ved Klinisk institutt 2, Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 
2015/2725 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 71/15  
Tilsetting utan utlysning – professor II (4 x 20 % bistilling) ved Klinisk institutt 1 
 
2014/8736 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 72/15  
Tilsetting – stipendiat (2 x 100 % stillinger) i 4 år ved Institutt for biomedisin 
 
2015/2441 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 74/15  
Tilsetting utan utlysing - forsker (50 %) i 6 måneder ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/6269 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2015 - per 9. juni 2015
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


1 Akol Angela IGS Ingunn Engebretsen Karen Marie Moland, Juliet Babirye
2 Ali Mohamed Abdel-Raouf IKO Athanasia Bletsa Manal Mustafa Sharafeldin, Asgeir Bårdsen
3 Almeland Stian Kreken K1 Emma Hansson Anne Berit Guttormsen,Carolin Freccero, Louis de Weerd
4 Baravelli Carl IGS Sverre Sandberg Mette Tollånes, Aasne Karine Aarsand
5 Bergland Anne Katrine K2 Dag Årsland Hogne Sønnesyn, Alf Inge Larsen
6 Bergum Brith Olsen T. K2 Piotr Mydel Roland Jonsson
7 Binyaruka Peter John IGS Gaute Torsvik Bjarne Robberstad, Josephine Borghi
8 Bjørlykke Yngvild K2 Helge Ræder Marc Vaudel
9 Bjørnestad Anders Øglænd K1 Guido Alves Jan Petter Larsen


10 Blytt Kjersti Marie IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn
11 Eikrem Øystein Solberg K1 Hans-Peter Marti Trude Skogstrand
12 Elsebahy Ahmad Rashad IKO Kamal Mustafa Kristin Syverud
13 Fauske Kristin Røen IBM Lise Madsen (NIFES) Bjørn Liaset, Livar Frøyland
14 Gao Jie K2 Per Magne Ueland Ottar Nygård,
15 Giil Lasse Melvær K2 Jan Erik Nordrehaug Dag Årsland, Einar K. Kristoffersen, Christian A. Vedeler
16 Grytten Elise K2 Gunnar Mellgren Simon Dankel, Espen Rostrup
17 Haanshuus Christel Gill K2 Stein Christian Mohn Kristine Mørch, Nina Langeland
18 Halland Hilde K2 Eva Gerdts Knut Matre, Mai Tone Lønnebakken
19 Hasan Md Mahdi IBM Rolf Bjerkvig Lars Prestegarden
20 Hernæs Ulrikke Johanne IGS Bjarne Robberstad Kamija Phiri
21 Jonsson Maria Karolina K2 Espen Haavardsholm Bjørg Tilde Fevang, Siri Lillegraven
22 Kampata Linda Milimo IGS Ingvild F. Sandøy Knut Martin Fylkesnes
23 Karlsen Tom K1 Hans Jørgen Aarstad John-Helge Heimdal
24 Keny Aggrey IGS Martin Were Thorkild Tylleskär
25 Kibira Simon Peter IGS Ingvild F. Sandøy Daniel Marguerite, Frederick Makumbi, Lynn Atuyambe
26 Kristiansen Hege K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Trond Markestad


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


28 Kvalheim Siri Flagestad IKO Gunhild Strand Illeana Mihaela Martinussen
29 Lie Maria Kolnes IBM James Lorens Lars A. Akslen
30 Lindquist Carine K2 Bodil Bjørndal Espen Rostrup, Rolf K. Berge
31 Ljøkjel Borghild K1 Hans Jørgen Aarstad Lars Helgeland, Stein Lybak
32 Ludvigsen Trine K1 Jonas Fevang Kjell Matre
33 Mugisha Alice IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
34 Nakazwe Chola IGS Knut Fylkesnes Ingvild F. Sandøy
35 Normand Camilla Jacqueline HanK2 Kenneth Dickstein Nigussie Bogale
36 Onarheim Kristine Husøy IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim, Karen Marie Moland, Mitike Molla Sisay







37 Sandtorv Lisbeth Beate K1 Irene Elgen Siren Haugland
38 Sanou Anselme Simeo IGS Thorkild Tylleskär Abdoulaye Hama, Esperance Kashala-Abotnes
39 Schwarzlmüller Thomas K1 Charalampos Tzoulis Martin Biermann
40 Sembajwe Lawrence Fred IBM Marion Kusche-Gullberg Donald Gullberg
41 Shanka Tarekegn Solomon IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Shumbullo, Wakgari Amente
42 Simangwa Lutango Daniel IKO Ann-Katrin Gerd Johansson Anne Nordrehaug Åstrøm
43 Sirnes Eivind K1 Stein Magnus Aukland Irene Elgen, Hilde Gundersen, Silja Torvik Griffiths
44 Solberg Carl Tollef IGS Ole Frithjof Norheim Espen Gamlund, Olav Gjelsvik
45 Stigen Endre K2 Emmet McCormack Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja
46 Terum Toril Marie K1 Ingelin Testad Arvid Rongve, John Roger Andersen
47 Tongun Justin Bruno IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine
48 Venkateswaran Mahima IGS Frederik Frøen Ole F. Norheim 
49 Ytre-Hauge Sigmund K1 Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 4
K1 11
K2 13
IGS 17
IKO 4
Sum 49







Avholdte disputaser 2015 - per 9. juni 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 Berget Ellen K1 Olav Karsten Vintermy  Anders Molven, Lars Helgelan 27.05.2015
3 PHDMD Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein Husebye, Eirik Bratland 13.03.2015
4 PHDMD Bleskestad Inger Hjørdis K1 Lasse Gøransson Harald Bergrem 22.01.2015 x
5 PHDMD Brønstad Ingeborg K2 Eystein S. Husebye Susanne Bøe Wolff, Kristian Løvås 26.03.2015 x
6 PHDMD Dahl Bente IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit 20.03.2015 x
7 PHDMD De Bortoli Alessandro K2 Jian Chen Ole-Jørgen Ohm 30.01.2015 x
8 PHDMD Ekra Else Marie IGS Eva Gjengedal Tora Korsvold, Gunnhild Blåka 17.04.2015 x


9 PHDMD Ellingsen Sidsel IGS Herdis Alvsvåg
Åsa Roxberg, Jan Henrik Rosland, Kjell 
Kristoffersen 21.05.2015 x


10 PHDMD Espedal Heidi IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic 23.04.2015
11 PHDMD Fernandes Carla Duarte K2 Stephanie Le Hellard Vidar M. Steen 05.03.2015 x
12 PHDMD Fjetland Lars K1 Martin Kurz Jan Petter Larsen, Sumit Roy   08.05.2015
13 PHDMD Frei Dominik IBM Jaakko Saraste Tanja Kögel, Rein Åsland 30.01.2015 x


14 PHDMD Frisk Bente K2 Einar Thorsen
Liv Inger Strand, Jon Hardie, Rolf Moe-Nilssen, 
Birgitte Espehaug 26.05.2015 x


15 PHDMD Haasz Judit K1 Lars Thomassen
Arvid Lundervold, Astri Lundervold, Karsten 
Specht 08.06.2015


16 PHDMD Hole Lisa Drange K2 Jan Schjøtt Terje H. Larsen 13.03.2015 x
17 PHDMD Iden Kristina Riis IGS Sabine Ruths  Stefan Hjørleifsson, Knut Engedal 29.04.2015 x
18 PHDMD Igland Jannicke IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset , Ottar K. Nygård 18.02.2015 x
19 PHDMD Jahnsen Jan Anker K2 Staffan Uhlén 06.03.2015 x
20 PHDMD Jepsen Randi Julie IGS Gerd Karin Natvig Jan Roger Andersen 15.04.2015
21 PHDMD Johnsen Svein Joar Auglænd K2 Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson 09.01.2015 x
22 PHDMD Kvistad Christoper Elnan K1 Halvor Næss Lars Thomassen 20.02.2015 x
23 PHDMD Lindner Thomas Werner K1 Eldar Søreide Hans Morten Lossius, Odd Bjarte Nilsen 26.03.2015 x
24 PHDMD Løkeland Mette K2 Line Bjørge Ole-Erik Iversen 17.04.2015 x
25 PHDMD Mahande Michael Johnson IGS Rolv Terje Lie Anne Kjersti Dalveit, Rachel Manongi 19.02.2015 x
26 PHDMD Markhus Maria Wik IBM Marian K. Malde Ingvild E. Graff, Livar Frøyland 18.03.2015 x
27 PHDMD Myrtveit Solbjørg Makalani K2 Børge Sivertsen Ingvard Wilhelmsen, Jens Christoffer Skogen 13.05.2015 x
28 PHDMD Nginamau Elisabeth Sivy K2 Roland Jonsson Bjørn Ove Mæhle 20.02.2015 x







29 dr.philos Okware Sam IGS 20.01.2015 x
30 PHDMD Orøy Aud Jorunn IGS Eva Gjengedal Kjell Erik Strømskag 21.04.2015 x


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


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


33 PHDMD Siepel Francoise K1 Dag Aarsland Mona Beyer, Renate Gruner, Nils Erik Gilhus 13.03.2015 x
34 PHDMD Simonsen Kristian Anton IGS Guri Rørtveit Steinar Hunskår 25.03.2015 x
35 PHDMD Sivakumaran Dhanasekaran K2 Harleen Grewal Mark Doherty, Mario Vaz, Ruth Stavrum 05.03.2015 x
36 PHDMD Sundstrøm Terje IBM Frits Thorsen Rolf Bjerkvig, Morten Lund-Johansen 09.06.2015
37 PHDMD Sørensen Ida Wiig IBM Donald Gullberg Marion Kusche-Gullberg 12.02.2015 x
38 PHDMD Talasila Krishna Mukharji IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 13.05.2015
39 PHDMD Tangvik Randi Julie K2 Anette Hylen Ranhoff Anne Berit Guttormsen, Grethe S. Tell 25.03.2015 x


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


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


42 PHDMD Torsvik Ingrid Kristin K2 Anne Lise Bjørke Mons Trond Markestad, Per M. Ueland 30.01.2015 x


43 PHDMD Wergeland Gro K1 Einar Heiervang
 Ingvar Bjelland, Lars-Göran Øst, Bente 
Storm M. Haugland 29.04.2015


44 PHDMD Wnuk-Lipinska Katarzyna IBM James Lorens David Micklem 07.04.2015 x


Institutt Antall
K1 8
K2 16
IGS 11
IBM 9
IKO
Totalt 44





		II Fullmaktssaker - delvis u.off.

		A) Tilsettingsråd

		B) Doktorgrader

		Opptak ph.d.-programmet pr. 9. juni 2015

		Avholdte disputaser og kreerte kandidater pr. 9. juni 2015
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk – odontologiske fakultet     


  Styresak: 56/15 


Sak nr.: 15/5771  Møte: 24.06.15 


 


Budsjett 2016 – økonomiske rammer og prioriteringer 


Grunnlagsdokumenter i saken 


a) Fakultetsstyresak 26/14: Rullering av strategisk plan 2015-2016  
b) Fakultetsstyreorientering møte 17/6-14 – Handlingsplaner 2015-2016 (ePhorte 14/5973) 


c) Fakultetsstyresaker møte 25/3-15: utdanning-, forskning-, forskerutdanningsmelding. 
d) Fakultetsstyresak 44/15: Resultater studie, forskning og forskerutdanning. 
e) Fakultetsstyresak 45/15: Budsjett og budsjettprosess for 2016 


Hva saken gjelder 


I denne saken informeres styret om stramme budsjettrammer i 2016. Fakultetsstyret behandler 
fakultetets budsjettforslag i møte den 9/9. Forslag til budsjettfordeling legges fram i desember basert 
på UiBs og fakultetets strategi, tildeling fra Universitetsstyret, styrets vurderinger, forslag fra 
instituttene og drøftinger i ulike fora. 
 


Økonomiske rammer 
Budsjettrammene for 2016 forventes å bli svært stramme med et estimat på over 20 millioner i 
samlet inntektsreduksjon og kostnadsvekst.  
 
Når det gjelder nedgang i resultatbaserte tildelinger ble dette omtalt i styresak 44 og 45/15 i forrige 
møte. 
 
Effektiviseringskuttet er signalisert videreført av regjeringen. 
 
Ved UiB vil allerede vedtatte tiltak medføre et strategikutt på minst 1% og det kan forventes et kutt 
på om lag 2% fordi det også er enkelte andre tiltak som trolig skal gjennomføres. 
 
Arealkostnader er også vedtatt å øke mer enn inntektene for å dekke inn økte kostnader til 
vedlikehold, rehabilitering og nybygg. 
 
Det forventes også lav pris- og lønnskompensasjon som følge av generelt lav pris- og lønnsvekst.  
 
Tabell 1 Estimert inntektsreduksjon og kostnadsvekst for MOF i 2016 


 
 
Internt ved fakultetet har vi underskudd både ved 4 institutter og i fellesavsetninger som skal dekkes 
inn i 2016 og 2017. 
 
 


Estimert reduksjon i resultatbasert tildeling 10 mill


Estimert andel forventet effektiviseringskutt 3 mill


Strategikutt UiB, estimert 2% 8 mill


Økte arealkostnader 3 mill


Sum estimerte inntektsreduksjon og kostnadsvekst 24 mill
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Prioriteringer og tiltak 


For å oppnå budsjettbalanse og handlingsrom er det nødvendig med prioriteringer som styrker 


budsjettrammen vår. 


Tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene må ta høyde for effekter både på kort og lang 


sikt. Det er behov for tett dialog med instituttlederne i budsjettprosessen fram til fakultetsstyret får 


budsjett 2016 framlagt til vedtak i desember.  


Det er flere tiltak som kan vurderes for å øke inntekter og redusere kostnader. 


Mulige tiltak med effekt på kort sikt  


1. Generelle driftsutgifter reduseres med 10 %, særlig kostnader til reiser og bevertning. 


2. Driftsmidler til rekrutteringsstillinger reduseres med 10 %. 


3. Strengere krav til finansiering ved behov for rekruttering i grunnbevilgningen. 


4. Redusere antall grunnbevilgningsfinansierte postdoktorer. 


5. Vurdere i større grad å eksternfinansiere (frikjøpe) driftsmidler og forskningstid for fast 


vitenskapelig tilsatte og II’er stillinger i prosjektsøknader til EU, NFR og andre kilder.   


6. Gaveforsterkningsmidler skal brukes til å dekke kostnader som påløper ved gaven. 


7. Bedre rammevilkår for fakultetet, særlig tildeling rekrutteringsstillinger og dekningsbidrag.  


Langtidstiltak som kan iverksettes i løpet av 2016 


1. Langsiktige rekrutteringsplaner for fast vitenskapelig personale og teknisk personale.  


2. Gjennomgang av det totale undervisningsregnskapet for å synligjøre ressursbruken. 


3. Økt vekt på å skaffe ekstern finansiering. 


Fakultetsdirektørens kommentarer  


Negative overføringer fra tidligere år og forventning om en sterk budsjettinnstramming i 2016 gjør 
budsjettarbeidet for neste år svært krevende.  
 
For å håndtere innstramminger på over 20 millioner kroner i 2016 og samtidig betale ned på tidligere 
års underskudd må det gjennomføres tøffe tiltak. 
 
Det er viktig at tiltakene ikke rammer faglig virksomhet i for stor grad.  
 
Det er imidlertid klart at fakultetet må redusere antall årsverk i grunnbevilgningen for å kunne 
redusere kostnadene og øke vårt framtidige handlingsrom. For å få dette til trengs klare 
prioriteringer på hvilke stillinger som skal erstattes.  
 
 
 


Forslag til vedtak:  


1. Fakultetsstyret tar premissene om forventede stramme økonomiske rammer for budsjett 


2016 til orientering.  
 
 


Inger Hjeldnes Senneseth    
fung. fakultetsdirektør   Ørjan Hauge 
     fung. assisterende fakultetsdirektør 
 


17.06.2015/ Ørjan Hauge 








 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 27. mai 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 Eyvind Rødahl  


    Professor Gunnar Mellgren  
     
Gruppe B  Stipendiat Hilde Marie Engjom  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Sarah Marie Vie Furevik    
    Student Anders Refsum (vara)  
 
 
Meldt forfall:  Student Eivind Valestrand (gruppe D)  


Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt 
medlem)   
Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen, (eksternt 
varamedlem) 
 


***************************************************************************** 
 
Prodekan Professor Robert Bjerknes  
 
Visedekan Professor Arne Tjølsen  
 Professor Inge Fristad  
 
Administrasjonen  Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
    Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard (observatør)  


Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 46/15)  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 45/15)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 39/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


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


 
Sak 40/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 22.04.2015 - unntatt offentlighet  
Protokollen ble godkjent.  
 


Sak 41/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 38/15 på 
sirkulasjon - unntatt offentlighet  
Protokollen ble godkjent.  


 
Sak 42/15 Oppnevning av prodekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – 


Delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd.   
Saksforelegg av 19.05.2015 (ePhorte 13/10057)   
Eyvind Rødahl (gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet 
habilitet.  
 
Vedtak:    
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor 


Eyvind Rødahl som prodekan for perioden 01.07.2015 – 31.07.2017. 
 
Sak 43/15 Økonomirapport pr. april 2015 


Saksforelegg av 20.05.2015 (ePhorte 14/5423)     
 


Vedtak:    
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. april 2015 til orientering.  
2. Fakultetsstyret tar orienteringen om bemanningsstatus til orientering. 


 
Sak 44/15 Resultater utdanning, forskning, forskerutdanning og søknader om 


eksterne forskningsmidler 
Saksforelegg av 20.05.2015 (ePhorte 14/5423)    
 
Vedtak:    
1. Fakultetsstyret tar resultater for utdanning, forskning, forskerutdanning og 


ekstern søknadsaktivitet om forskningsmidler til orientering.  
 


 
Sak 45/15 Budsjett og budsjettprosess for 2016 


Saksforelegg av 20.05.2015 (ePhorte 15/5600)     
 
Vedtak:    
1. Budsjettprosessen for 2016 følger oppsatt tidsplan. 


2. Fakultetsstyret tar premissene for budsjett 2016 til orientering. 


 
Sak 46/15 Høring på UiBs utkast til strategiplan 2016-2022  


Saksforelegg av 20.05.2015 (ePhorte 15/5093) 
Vedlegg 3: Ettersendt styremedlemmene.  
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Vedtak:    
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide endelig høringssvar på 


UiBs utkast til strategiplan ut fra diskusjonen i møtet.  
 
Sak 47/15 Oppnevning av programsensor for medisinstudiet 


Saksforelegg av 11.05.2015 (ePhorte 08/3759)     
 
Vedtak:    
1. Fakultetsstyret oppnevner professor Charlotte Ringsted som 


programsensor for medisinstudiet i perioden 1. juni 2015 – 31. mai 2019. 
 


Sak 48/15  Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden – unntatt offentlighet, jf. offl. 
§ 13. 1. ledd  
 Saksforelegg av 12.05.2015 (ePhorte 09/14571)     
 
Vedtak:    


  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 49/15 Tilsetjing – Førsteamanuensis/universitetslektor (vikariat) i 


fysioterapivitskap (manuell terapi) – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 04.05.2015 (ePhorte 14/11951)     
 
Vedtak:    


  Unntatt offentlighet.  
 


Sak 50/15 Tilsetjing – Professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (obst./gyn.) – 
Klinisk institutt 2 – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 12.05.2015 (ePhorte 14/10648)     
 
Helga B. Salvesen (gruppe A) og Hilde Marie Engjom (gruppe B) deltok ikke i 
behandlingen av saken grunnet habilitet.  
 
Vedtak:    


  Unntatt offentlighet.  
 


Sak 51/15 Tilsetting – Professor (50 %) i medisin (anestesiologi/ intensivmedisin) – 
Det medisinsk-odontologiske fakultet – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 
1. ledd  
Saksforelegg av 15.05.2015 (ePhorte 14/10534) 
 
Vedtak:   


  Unntatt offentlighet.  
  


II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   
Fullmaktssakene ble tatt til orientering.  


 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat – Komitémøte i REK vest, 23.04.2015   
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015 
c) Fullmakt – Oppnemning av sakkunnig nemnd for eksternt finansierte 


rekrutteringsstillingar   
d) Dekanen orienterer  


1. Ekstraordinær sak 38/15 på sirkulasjon (kalling): Fakultetet vil 
oppnevne sakkyndig komité for vurdering av professorkompetanse av 
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Lyssenko, og universitetsstyret vil først behandle saken når slik 
vurdering er foretatt.  


2. Helseklynge på Årstadvollen: Det er forventet at man i løpet av juni vil 
ha kartlagt behov hos de ulike interessentene som deltar i prosjektet. 
Det er planlagt en workshop og styringsgruppemøte medio juni.  


3. Nasjonalt dekanmøte på Svalbard 1.-2. juni. Av saker nevnes; 
- Nasjonale normer for professorkompetanse i medisinske fag i 


Norge 
- Status for arbeidet med nasjonale læringsmål i kliniske ferdigheter 


og nasjonal deleksamen. 
4. Organisering av spesialistutdanningen i medisin: Det er fremdeles ikke 


avklart hvilken løsning som blir valgt. De medisinske fakultetene deltar 
i prosessen og har meldt behov for ressurser i forhold til oppgaver i 
spesialistutdanningen..  


 
IV   EVENTUELT  
  Intet.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.50.  
 
27.05.2015/raho   





