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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
  Styresak: 90/15 


Sak nr.:  2015/9841  Møte: 28.10.2015  


 
 
 
UTLYSNING – FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I IMMUNOLOGI FOR INNTIL 2,5 
ÅR VED BROEGELMANNS FORSKNINGSLABORATORIUM, KLINISK  
INSTITUTT 2  
 
Klinisk institutt 2 ber i brev av 13.10.2015 om å få lyse ut en 100 % midlertidig stilling 
som førsteamanuensis i immunologi for inntil 2,5 år ved Broegelmanns Forsknings-
laboratorium. 
 
Stillingen er midlertidig grunnet tidsavgrensede forskningsoppgaver knyttet til 
Broegelmanns Forskningslaboratorium og finansieringen er tidsavgrenset. Det er 
bare midler for inntil 2,5 år, og stillingen samfinansieres av Broegelmanns Legat og 
Klinisk institutt 2. 
 
Fakultetsdirektørens merknad:  
Som følge av at Broegelmanns Forskningslaboratorium har behov for gjennomføring 
av forskningsoppgaver, har Klinisk institutt 2 og Broegelmanns 
Forskningslaboratorium blitt enige om samfinansiering av stillingen for en periode.   
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
midlertidig stilling som førsteamanuensis i immunologi for inntil 2,5 år ved 
Broegelmanns Forskningslaboratorium, Klinisk institutt 2. Stillingen 
samfinansieres av Broegelmanns Legat og Klinisk institutt 2. 
 


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


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder 


 
13.10.2015 /IRWA  
 
Vedlegg: 
Anmodningsbrev fra Klinisk institutt 2 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk  







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


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


Klinisk institutt 2 
Telefon  
Telefaks  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


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


 


 
Ber om utlysning av midlertidig stilling som førsteamanuensis i 
immunologi (100 %) for 2,5 år ved Broegelmanns 
forskningslaboratorium 
Klinisk institutt 2 ber om utlysning av midlertidig stilling som førsteamanuensis i immunologi 
(100 %) for en periode på inntil 2,5 år ved Broegelmanns forskningslaboratorium. 
 
Stillingen er midlertidig grunnet tidsavgrensede forskningsoppgaver og tidsavgrenset 
finansiering. Det er bare midler for inntil 2,5 år og stillingen samfinansieres av Broegelmanns 
Legat og Klinisk institutt 2. 
 
Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk. 
 
Vi ber om utlysning av stillingen så snart som mulig. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Per Bakke 
instituttleder Julie Stavnes 
 administrasjonssjef 
 
 
 
Vedlegg 


Referanse Dato 


2015/9841-IRWA 13.10.2015 
  


 


 







Førsteamanuensis (100 % mellombels stilling) i immunologi ved Broegelmanns 
Forskningslaboratorium, Klinisk institutt 2  


Ved Universitetet i Bergen, Broegelmanns Forskningslaboratorium, Klinisk institutt 2, er det 
ledig ei midlertidig stilling i inntil 2,5 år som førsteamanuensis (100 %) i immunologi. 
Arbeidsstad er Laboratoriebygget, 5 etg, 5021 Bergen. Stillinga er finansiert av Broegelmanns 
Legat og Universitetet i Bergen. 
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida.  
 
Stillinga skal vere knytt til Broegelmanns Forskingslaboratorium ved instituttet. 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte leiar for Broegelmanns 
Forskingslaboratorium, Professor Roland Jonsson, tlf. 55 97 46 49,  
e-post : roland.jonsson@uib.no  
 
Kvalifikasjonar 
- Søkjarar må ha europeisk doktorgrad (Ph.d.) i relevant fagområde eller tilsvarande 


kompetanse 
- Den som vert tilsett skal undervise i forskarkurs  
- Det vil bli lagt stor vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen 


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


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 
 


Den som skal tilsetjast skal arbeide med eksperimentell og translasjonal 
immunologisk/revmatologisk forsking i ei av dei etablerte forskingsgruppene ved 
instituttet og må kunne dokumentere eiga forsking på høgt internasjonalt nivå.   


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


Løn 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i 
lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i 
stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte 
søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  
 
Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 
 
 
Retningsliner  
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 
lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


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


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


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


Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 
Legg ved: 
 
●  CV 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste 
●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
●  ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 for 
førsteamanuensis) Kopier av desse i passande format (pdf)  skal følgje med søknaden 
som vedlegg. 
 
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 
vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.  


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er 
lagt inn innan fristen. 
 
Søknadsfrist: 
 
 


 
 
 
 
Stillingsomtale  
 







Førsteamanuensis (100 %) i immunologi ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, 
Klinisk institutt 2 


Ved Universitetet i Bergen, Broegelmanns Forskningslaboratorium, Klinisk institutt 2, er det 
ledig ei stilling som førsteamanuensis i 2,5 år frå 1.12.2015 til 30.11.2018. Arbeidsstad er 
Laboratoriebygget, 5 etg, 5021 Bergen. 
 
Klinisk institutt 2 er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Instituttet har om lag 320 tilsette, deriblant 54 årsverk i vitskapelege hovudstillingar.  
 
Broegelmanns Forskningslaboratorium ble startet opp i 1957 etter ein donasjon til 
Universitetet i Bergen. Laboratoriet er kjent for eit godt miljø for forskaropplæring i 
immunologi, har bidratt med opplæring av forskarar innan fleire medisinske 
spesialiteter/fagområde og har stått modell for etablering av forskarskolar ved UiB.   
Forskingsområdet per idag er autoimmunitet og kronisk inflammasjon med fokus på 
reumatisksjukdom; vert-mikrobe interaksjon; immunpatologi og tumor immunologi. 
Basisfinansieringen kommer frå Broegelmanns Legat. Andra store bidragsytare er EU (9 
kontrakter), Norges Forskningsråd, Kreftforeningen, Samarbeidsorganet og Bergen 
Forskningsstiftelse.  


Klinisk institutt 2 driv forsking og undervisning innanfor fagområda medisin, odontologi, 
farmasi og ernæring. 
 


Den som vert tilsett må ha doktorgrad i immunologi eller tilsvarende biomedisinske fag. 
Forskinga skal ha som hovudmålsetting  å  gje økt kunnskap innan verts-mikrobe 
interaksjoner, spesifikt rollen for post-translasjonal modifisering av protein og deira 
modulering av immunresponser.   


 
Den som blir tilsett skal delta i undervisninga i forskarkurs, og rettleie mastergradstudentar og 
doktorgradskandidatar.  
 
Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vil det verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing.  
 
Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk.  
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn:  


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


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


 


 







Temporary position as Associate Professor in Immunology at 
Broegelmann Research Laboratory, Department of Clinical Science  
 
A temporary position as Associate Professor (100%) in immunology is vacant for until 2.5 
years at the University of Bergen, Broegelmann Research Laboratory, Department of Clinical 
Science. The place of work is the Laboratory Building, 5th floor, Haukeland campus, N-5021 
Bergen, Norway. The position is funded by Broegelmann Foundation and University of 
Bergen. 
 
See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances, which will be stressed at the time of appointment. 
 
Additional information on the position is obtainable from the Head of Broegelmann Research 
Laboratory, Professor Roland Jonsson, phone: +47-55974649, e-mail: roland.jonsson@uib.no  
 
 
Qualifications  
- The applicant must have a relevant European doctorate (PhD) or corresponding 


qualifications 
- The successful candidate will be teaching in PhD courses.  
- Major emphasis will be put on the applicant’s ability to create a research environment 


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


generate funding for research 
- Basic teaching experience is required for the position. The successful candidate will be 


offered appropriate training if this requirement has not been met before the appointment 
 
The successful candidate shall work with experimental and translational 
immunologic/rheumatologic research in one of the established research groups at the 
department and must document independent research on a high international level. 


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


 
Salary  
Associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the government 
salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 500 300 - 528 800 gross 
p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension contribution 
of 2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of particularly 
highly qualified applicants a higher salary may be considered. 


For more information regarding a career at UiB please visit; 
http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib 


 
Guidelines  
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The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 
programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 
amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 
schemes and retirement age.  


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 
several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 
opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied. 


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 
possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective 
to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the recruitment of persons 
of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds and persons with 
disabilities are therefore encouraged to apply for the position. 


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


Information about the applicant may be made public even though the applicant has requested 
not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if his/her request is not 
respected. 


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


Application 
How to apply for the position: 
 
Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” on this 
website:  
 
● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities 
● scanned copies of your certificates 
● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 
● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published 
● 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. 







 
 
Closing date for applications: 
 
 


 


DESCRIPTION OF POSITION 
Position as Associate Professor in immunology at Broegelmann 
Research Laboratory, the Department of Clinical Science  
 
At the University of Bergen, Broegelmann Research Laboratory, Department of Clinical 
Science there is a vacant position as associate professor for 2.5 years from 01.12.2015 – 
30.11.2018. The working place is the Laboratory Building, 5. floor, 5021 Bergen.  
 
The Department of Clinical Science is one of five departments at The Faculty of Medicine 
and Dentistry There are currently 320 employees at the Department, among these 54 
permanent faculty positions.  
 
Broegelmann Research Laboratory was initiated in 1957 after a donation to the University of 
Bergen.  The Laboratory is known for its good environment for research training in 
immunology, has provided training of scientists within a number of medical disciplines/topics 
and has been a model for establishing the concept of research schools at UiB.  The research 
field currently encompasses autoimmunity and chronic inflammation with a focus on 
rheumatic disease; host-microbe interaction; immunopathology and tumour immunology. The 
basic financial support comes from the Broegelmann Foundation.  Other major suppliers have 
been EU (9 contracts), the Research Council of Norway, the Cancer Society, the Western 
Norway Regional Health Authority and the Bergen Research Foundation.  
 
The Department of Clinical Science conduct research and teaches students of medicine, 
dentistry, nutrition, and pharmacy. 
 
The successful candidate should have a doctoral degree in immunology or corresponding 
biomedical topic. The priority of research will be increased knowledge about host-microbe 
interactions, more specifically the role of post-translationaly modified proteins and their 
modulation of immune responses.    
 
The person to be hired will be involved in teaching in PhD courses, and supervise Master- and 
PhD-candidates at the department.  
 
Applicants should have substantial leadership experience as well as experience in 
coordinating major research activities, grant applications and in strategic research planning. 
Documented abilities and willingness to participate in collaborative work will be emphasised.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment.  
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Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 
qualifications by submitting:  
 


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


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


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


 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev fra K2

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst på norsk og engelsk






 1 


Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 91/15 


Sak nr.:  2015/11140  Møte: 28.10.2015 


 
 
 
 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (40 %) I GLOBAL ERNÆRING I 3 ÅR VED 
INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN, SENTER FOR 
INTERNASJONAL HELSE, EKSTERNT FINANSIERT 
 
I brev av 08.10.2015 ber Institutt for global helse og samfunnsmedisin om at det blir lyst ut en 
eksternt finansiert midlertidig stilling som førsteamanuensis (40 %) ved instituttet, Senter for 
internasjonal helse. Stillingen lyses ut for en periode på tre (3) år fra 01.01.2016.  
 
Norad bidragsfinansierer stillingen og Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
finansierer øvrige kostnader. 
 
Fakultetsdirektørens merknader: 
Begrunnelsen for at stillingen lyses ut for en periode på tre (3) år er at prosjektet er startet 
opp og stillingen skal inngå i prosjektets siste tre (3) år.  
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning 
og stillingsomtale for den midlertidige stillingen som førsteamanuensis (40 %) i en 
periode på tre (3) år fra 01.01.2016 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
Senter for internasjonal helse.  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norad og Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin finansierer øvrige kostnader. 


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


utlysning/stillingsomtale.  
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 


 
 
12.10.2015 /IVØI  
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Vedlegg:  Brev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 08.10.2015 
Utlysningstekst og stillingsomtale 







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


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Telefon


Postadresse
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Jonas Lies vei 79
Bergen


Saksbehandler
Ivar Øiestad
55582550
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysning av midlertidig stilling som førsteamanuensis (40 
%) i global ernæring i 3 år ved Institutt for global ernæring og 
samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse, eksternt finansiert


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse, er det ledig 
en eksternt finansiert midlertidig stilling som førsteamanuensis (40 %) i global ernæring ved 
instituttet. Stillingen er ledig i tre (3) år fra 1. januar 2016. 


Stillingen er knyttet til prosjektet “GrowNut» som er en forkortelse for «A growing partnership 
for higher education and research in nutritional epidemiology in DR Congo” finansiert av 
Norad. 


Norad bidragsfinansierer stillingen og instituttet garanterer for fullfinansiering. 


Vi ber om at stillingen lyses ut i vanlige utlysningskanaler. 


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. 


Med vennlig hilsen


Rolv Terje Lie


instituttleder Siri Smith-Giske


administrasjonssjef


Vedlegg


Referanse Dato


2015/11140-IVØI 08.10.2015







Førsteamanuensis  (40 %, mellombels stilling) i global ernæring ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 
internasjonal helse


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 
internasjonal helse (SIH) er det ledig ei mellombels stilling som førsteamanuensis (40 %) i tre 
(3) år frå 1. januar 2016. Stillinga er knytt til prosjektet «GrowNut», finansiert av Norad.


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


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til senterleiar og professor 
Bente E. Moen, Senter for internasjonal helse, tlf.: + 47 55 58 85 51 / 90025541, e-post: 
Bente.Moen@cih.uib.no eller professor Thorkild Tylleskär, tlf.: +47 55 58 85 62/48074410, 
e-post: Thorkild.tylleskar@cih.uib.no .


Kvalifikasjonar
 søkjar må være ernæringsfysiolog og ha norsk doktorgrad i global ernæring eller 


tilsvarande kompetanse
 søkjar må dokumentere ein god forskingskompetanse og vere aktiv i forsking innan global 


ernæring og internasjonal helse
 søkjar må ha røynsle med studiar av ernæring knytt til utvikling og helse, då SIH har 


omfattande forskingsaktivitet innan ernæring av gravide og barn i land med lågt eller 
middels inntektsnivå (LMIC). Søkjar må ha kompetanse i epidemiologi og røynsle med 
kompetansebygging i LMIC, og det er ein føremon om søkjar har arbeida med slike tema i 
DR Kongo


 søkjar må kunne undervise i ernæringsepidemiologi for masterstudentar og ph.d.-
kandidatar


 stillinga krev røynsle med leiing av forskingsprosjekt i DR Kongo
 søkjar må vere særs god i munnleg og skriftleg norsk og engelsk, og kunnskapar i fransk 


er ein føremon


Denne stillinga inneber at søkjar leiar et forskingsprosjekt i DR Kongo som er eit samarbeid 
mellom SIH og Kinshasa School of Public Health og University of KwaZulu Natal, finansiert 
av Norad.


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


Undervisingsspråket i dette prosjektet er engelsk, og det er ein føremon om søkjar også kan 
snakke fransk i undervisninga.


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) i 
lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i 







stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte 
søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 


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


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


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


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


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


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


Søknad 
Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:


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


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


førsteamanuensis)


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.







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


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


Søknadsfrist:







STILLINGSOMTALE


Førsteamanuensis (40 %, mellombels stilling) i global ernæring ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse  


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 
internasjonal helse (SIH) er det ledig ei mellombels stilling som førsteamanuensis (40 %) i tre 
(3) år frå 1. januar 2016. Stillinga er knytt til prosjektet «GrowNut», finansiert av Norad.


Senter for internasjonal helse (SIH) er etablert som eit tverrfagleg og interfakultært senter ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF), og knytt til Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Sentralt ved SIH er Forskerskolen i internasjonal helse, med ca. 50 
doktorgradskandidatar og 40 mastergradskandidatar i eit tverrfagleg Master’s of Philosophy 
program og ein forskarskule for ph.d.- kandidatane. Dette er engelskspråkleg undervisning og 
for ein stor del knytt til kompetansebygging ved samarbeidsuniversitet i Afrika og Asia. I 
tillegg undervisar dei tilsette ved SIH medisinarstudentar i global helse.


GrowNut er ei forkorting for “A growing partnership for higher education and research 


in nutritional epidemiology in DR Congo”.


Dette prosjektet er fem-årig og finansiert av Norad via Norhed-programmet. Prosjektet er 
kompetansebyggjande og fokuserer på ernæringsepidemiologi. Prosjektleiinga er ved 
Universitetet i Bergen, i nært samarbeid med University of Kinshasa. Hensikta med prosjektet 
er å etablere, drive og oppretthalde eit master- og ph.d. studium i ernæringsepidemiologi her, 
og vidare etablere forsking innan dette fagfeltet. University of KwaZulu-Natal (UKZN) er 
også partner i prosjektet. 


Denne stillinga inneber at søkjar leiar et forskingsprosjekt i DR Kongo som er eit samarbeid 
mellom SIH og Kinshasa School of Public Health og University of KwaZulu Natal, finansiert 
av Norad. Det er eit krav å kunna reise til DR Kongo fleire gonger om året. Varigheita av 
reisene kan verte nokre veker kvar gong.


Den som vert tilsett i stillinga, vil ha oppgåver knytt til både forsking og undervisning med 
relevans for ernæring og global helse. Det vert sett krav til aktiv forsking i desse tema på eit 
internasjonalt nivå og med publisering av vitskaplege originalartiklar i fagfellevurderte 
tidsskrift. Det er ein føresetnad at den som vert tilsett tek aktivt del i rekruttering og rettleiing 
av master- og doktorgradskandidatar. Det er ein styrke dersom planlagde forskingsprosjekt og 
forskingstema gjev meirverdi til pågåande forsking ved institutt og fakultet. Søkjaren må 
dokumentere ein god forskingskompetanse og vere aktiv i forsking innan global ernæring og 
internasjonal helse. Det vil verte lagt vekt på kompetanse i ernæringsepidemiologi og røynsle
med kompetansebygging i LMIC. 


Undervisningsspråket er til vanleg engelsk, og det er ein føremon om søkjar kan snakke 
fransk i undervisninga. 


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


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







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


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


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


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


vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 


undervisningskompetanse.







Part-time temporary position as Associate Professor in Global 
Nutrition at the Department of Global Public Health and Primary 
Care, Centre for International Health 


A part-time temporary position as associate professor (40 %) in global nutrition is vacant for 
three (3) years from 1 January 2016 at the University of Bergen, Department of Global Public 
Health and Primary Care, Centre for International Health (CIH). The position is associated to 
the project “GrowNut”, financed by Norad. 


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


Additional information on the position is obtainable from Head of Centre for International 
Health, Professor Bente E. Moen, phone: + 47 55 58 85 51/ + 47 900 25 541, e-mail: 
Bente.Moen@cih.uib.no or Professor Thorkild Tylleskär, phone: +47 55 58 85 62/+ 47 480
74 410, e-mail: Thorkild.tylleskar@cih.uib.no .


Qualifications 
 the applicant must be a nutrition physiologist and must hold a Norwegian doctorate in 


global nutrition or corresponding qualifications
 the successful applicant must prove good research competence and be active in 


research within global nutrition and international health
 the successful applicant must have experience within studies of nutrition connected to 


development and health, since CIH has research activity within nutrition of pregnant 
women and children in low and middle income countries (LMIC). The successful 
applicant should have competence in epidemiology and experience with competence 
building in LMIC, and it is an advantage if the applicant has worked with such topics 
in the Democratic Republic of Congo (DRC) 


 the successful applicant will be required to take part in teaching nutrition 
epidemiology for master students and PhD - candidates


 the successful applicant must have experience with the management of research 
projects in DRC 


 the successful applicant should be proficient in spoken and written Norwegian and 
English. French language skills are preferable


An important part of the work is to be project leader of GrowNut, a research project which is 
run in a co-operation between CIH, Kinshasa School of Public Health and the University of 
KwaZulu Natal, financed by Norad.


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


The teaching language will normally be English, and it is an advantage to be able to speak 
French.


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







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


government salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 501 300 -


529 800 gross p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension 


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


particularly highly qualified applicants a higher salary may be considered.


For more information regarding a career at the University of Bergen please visit: 


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


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


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


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


schemes and retirement age. 


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


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


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


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


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


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


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


the position.


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


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


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


if his/her request is not respected.


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


time.


Application
How to apply for the position:


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


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


 scanned copies of your certificates
 a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications
 a complete list of scholarly works, with information about where these have been 


published
 a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation 


with information on where they have been published







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


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


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


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


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


Closing date for applications:







DESCRIPTION OF POSITION


Part-time temporary position as Associate Professor in Global 
Nutrition at the Department of Global Public Health and Primary 
Care, Centre for International Health 


A part-time temporary position as associate professor (40 %) in global nutrition is vacant for 
three (3) years from 1 January 2016 at the University of Bergen, Department of Global Public 
Health and Primary Care, Centre for International Health (CIH). The position is associated to 
the project “GrowNut”, financed by Norad.


CIH is an interdisciplinary and interfacultary centre at the Faculty of Medicine and Dentistry 
(MOF) and a part of the Department of Global Public Health and Primary Care. CIH runs a 
Research school in international health with 50 PhD - candidates and 40 Master´s of 
Philosophy students. These programmes at CIH are all in English and closely linked to 
partnership programmes in research and staff development programmes with institutions in 
Africa and Asia. The staff at CIH also teaches the medical students in the subject global 
health.  


GrowNut is short for “A growing partnership for higher education and research in 


nutritional epidemiology in DR Congo”. 


This is a five year project which will develop institutional capacity at the School of Public 
Health in Kinshasa through collaboration for implementation and maintainenace of a 
nutritional epidemiological education and research programme. The programme will create a 
2-year master and 3-year PhD program in nutritional epidemiology for students of the 
Democratic Republic of Congo (DRC), train staff members to PhD level and conduct high-
level relevant research in nutritional epidemiology. University of KwaZulu-Natal (UKZN) is 
also a partner in the project. The project is funded by Norad.


The work in this position will include to be the project leader of GrowNut, representing CIH 
and the University of Bergen in the co-operation between Kinshasa School of Public Health 
and the University of KwaZulu Natal. The associate professor must travel to DRC several 
times per year. The duration of the travels will typically be a couple of weeks each time.


The successful applicant will perform both research and teaching on issues related to nutrition 
in a global health setting. It is required to have active ongoing research in this topic on an 
international level, with international original publications in journals with referee-based 
evaluation. The successful applicant must participate in the teaching of master students and 
PhD candidates, and be able to work on recruitment of new candidates. It is a strength for the 
successful applicant that the research topics performed are in line with ongoing research at 
CIH. The successful applicant must document high research competence and be an active 
researcher in global nutrition and international health. High competence in nutritional 
physiology is important, and the applicant must have experience in competence building in 
low income countries.


The teaching language will normally be English and it is an advantage if the applicant can 
speak French.


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







This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment. 


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


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


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


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


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





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Brev fra IGS av 08.10.2015

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 87/15 


Sak nr.:  2015/11353  Møte: 28.10.2015 


 
 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE (SØKNADSRUNDE 2015) I 
FAGOMRÅDET KIRURGI – OPPNEVNING AV KOMITE 
 
Innen fristen 15. september 2015 søkte førsteamanuensis Christina Elisabeth 
Brudvik om opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet kirurgi.  
 
Klinisk institutt 1 foreslår følgende sakkyndige komité til å vurdere søkerens 
professorkompetanse: 
 
Anders Mølster, Professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
Professor Hebe Désirée Kvernmo, Universitetet i Tromsø 
Professor Jan Fridén, University of Gothenburg 
 
Alle tre er forespurte og har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget.  
 
Forslag til vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor 
emeritus Anders Mølster (leder), professor Hebe Désirée Kvernmo, og 
professor Jan Fridén som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis 
Christina Elisabeth Brudvik for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet 
kirurgi.  
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal  


 
 
16.10.2015 /JUH  
 
 
Vedlegg:  
1. Forslag til komite fra Klinisk institutt 1 av 07.10.2015 
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Christina Elisabeth Brudvik 
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Julie Hansen


From: Ingvild Vandeskog Wallacher
Sent: 14. oktober 2015 13:56
To: Julie Hansen
Subject: FW:  Sakkyndig komité for Chrirstina Brudvik


Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged


Hei Julie 
 
Her er det ene forslaget jeg har fått til komité 
 
Tusen takk for hjelpen  
 
Hilsen Ingvild 
 


From: Engesæter, Lars Birger [mailto:lars.birger.engeseter@helse-bergen.no]  
Sent: Wednesday, October 07, 2015 4:06 PM 
To: Ingvild Vandeskog Wallacher 
Cc: Jorunn Skei; Nils Erik Gilhus 
Subject: Sakkyndig komité for Chrirstina Brudvik 
 
Hei, 
 
Med god hjelp av Leiv Hove har vi følgende forslag for sakkyndig komite for vurdering om opprykk til professor for 
Christina Brudvik: 
 


1. Hebe Désirée Kvernmo MD, PhD, MHA 
Senior Consultant/Professor in Hand‐ and Orthopaedic Surgery 
Orthopaedic‐, Hand‐ and Plastic Surgery Department 
University Hospital of North Norway/University of Tromsø ‐ Arctic University of Norway 
9038 Tromsø 
Norway 
Cellphone: +47 48071311 
Email: hebe.kvernmo@gmail.com 


 
 


2. Jan Fridén, M.D., Ph.D. 
Professor of Hand Surgery 
Centre for Advanced Reconstruction of Extremities (C.A.R.E.) 
Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg 
Sahlgrenska University Hospital, Mölndal 
SE‐431 80 Mölndal, Sweden 
Email: jan.friden@orthop.gu.se 


 
3. Anders Mølster  


Prof. emeritus UiB 
Tlf 95 74 73 61 
Email: anders.moelster@kir.uib.no  
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Alle tre har sagt seg villig til å være med i komitéen, men Anders Mølster er pga. utenlandsreise,  først klar til å 
starte med arbeidet etter 15. november. 
 
 
Mvh 
 
Lasse 
 
Lars B. Engesæter 
Professor, Klinisk institutt 1, Universitet i Bergen / 
Overlege, Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus 
5021 Bergen 
 
Tel. 55 97 56 84 / 41 42 19 94 
e‐post: lars.birger.engeseter@helse‐bergen.no 
 
 
 
Fra: Ingvild Vandeskog Wallacher [mailto:Ingvild.Wallacher@uib.no]  
Sendt: 17. september 2015 15:32 
Til: Engesæter, Lars Birger 
Emne: Oppnevning av sakkyndis komité 
 
Kjære Lasse 
 
Christina Brudvik har søkt om opprykk til professor etter kompetanse. I den forbindelse trenger vi forslag til 
sakkyndig komité som kan vurdere hennes søknad. Jeg har vært i kontakt med Gilhus som foreslår at jeg kontakter 
deg for forslag til komitémedlem. Jeg ber derfor om at du så snart som mulig gir meg forslag til medlemmer til 
sakkyndig komité som kan behandle denne søknaden.  
 
Følgende retningslinjer for oppnevning av komité gjelder: 
 
Den sakkyndige komité skal bestå minst av tre medlemmer.  
 
Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å vurdere alle søkerne som oppfyller vilkårene i 
utlysningen og stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den sakkyndige komiteen, med mindre 
det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. For vurdering av søkere til professor‐ og 
førsteamanuensisstillinger kan bare en av de sakkyndige være ansatt ved UiB. På de fagområder hvor det er 
hensiktsmessig skal det så langt det er mulig være minst en sakkyndig fra utlandet. For øvrige undervisnings‐ eller 
forskerstillinger bør minst en sakkyndig være ansatt utenfor UiB.  
 
For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de sakkyndige ha professorkompetanse eller 
tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. For førsteamanuensisstillinger skal minst en av de 
sakkyndige ha professorkompetanse, og de øvrige minst førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende 
kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet.  
 
Sakkyndige må ikke være i slekt med eller ha slik tilknytning til søkere at de er inhabile etter forvaltningslovens 
regler. Heller ikke må det foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til den sakkyndiges 
upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om den sakkyndige bedømmelsen kan innebære særlig fordel, tap 
eller ulempe for den sakkyndige selv eller noen som den sakkyndige har nær personlig tilknytning til. 
 
Med vennlig hilsen 
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Hva saken gjelder 
I denne saken legges resultatet per september 2015 frem for fakultetsstyret. I vedlagte notat 
redegjøres det for detaljene i økonomisk status og forventninger til årsresultatet. 
 
Ved utgangen av september er overskuddet 30,5 millioner kroner. Det er 14,5 millioner 
kroner bedre enn budsjett og 13,7 millioner kroner bedre enn på samme tidspunkt i fjor. 
 
Den positive økonomiske utviklingen er et resultat av fortsatt stram kostnadsstyring, et 
moderat lønnsoppgjør samt noe høyere inntekter enn tidligere forventet. Det forventes derfor 
at underskuddet på 11 millioner kroner i sin helhet vil kunne dekkes inn i løpet av 
inneværende år og det styres nå mot et 0-resultat for 2015. 
 
Det arbeides videre med tiltak for å sikre en langsiktig sunn økonomi.  
 
 


Vurdering 
Det er en gledelig utvikling for fakultetet at vi samlet sett styrer mot å gå i balanse 
inneværende år. Likevel er det utfordringer ved flere institutter samtidig som fakultetet har 
betydelige positive overføringer på øremerkede midler. Fakultetsledelsen følger opp 
instituttene som har underskudd og det arbeides med realistiske planer for budsjettbalanse 
for de enkelte enhetene. Alle utlysninger og tilsettinger i grunnbevilgningen, både faste og 
midlertidige, godkjennes av dekan. 
 
Fakultetet har fått aksept til å ikke nedbetale tidligere års underskudd inneværende år (11 
millioner kroner). Den positive resultatutviklingen så langt i år, indikerer at det er mulig å 
redusere det opparbeidede underskuddet. Å kunne redusere tidligere års underskudd, vil 
være en stor fordel siden vi nå vet at 2016 også vil bli et stramt år. 
 
Prognosen forbedres til et nullresultat for 2015 inkludert overføringer fra tidligere år. 
 
Den eksterne aktiviteten, spesielt i prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, er fortsatt 
høy, og prognosen er økt til 234 millioner kroner (budsjettet er 227 millioner kroner). 
 
 
 







Kostnadene knyttet til bemanning utgjør en vesentlig del av kostnadene ved fakultetet. Det er 
derfor nødvendig å ha god kontroll og oversikt over bemanningsutviklingen. Ansatte er en 
langsiktig ressurs. For å sikre en god å riktig bemanning over tid, er det nødvendig å ha en 
langsiktig plan for bemanningen.  
 
Ved omorganisering ble det utarbeidet en bemanningsplan for administrative ansatte. I 
perioden 2012 til i dag er administrative bemanningen redusert med 4%.  
 
Vedlagte notat beskriver bemanningsutviklingen ved fakultetet. 
 
 


Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2015 til orientering.  


2. Fakultetsstyret tar status bemanningsutvikling til orientering. 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
Seksjonsleder 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport per september 2015  
Grunnbevilgningen (GB) 
Regnskapet per september viser et overskudd på 30,5 millioner kroner. Det er 14,5 millioner kroner bedre 
enn budsjettert og 16,8 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor. 
 
Tabell 1: Regnskap per september 2015 (tall i hele 1 000) 


 
 
Inntektene per september er 2,1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Instituttene har fakturert mye i 
september, etter å ha lagt bak budsjett de siste månedene. IGS og enkelte av kjernefasilitetene har fortsatt 
etterslep på fakturering, men instituttene har fokus på dette og forventer at inntektene ved årets slutt er 
som budsjettert. 
 
Utstyr og varekjøp er 13,2 millioner kroner hittil i år, som er 2,5 millioner kroner høyere enn budsjett. 
Avviket skyldes primært noen få større innkjøp av utstyr på kjernefasiliteter, og er et periodiseringsavvik. 
Det forventes at investeringene vil ligge innenfor budsjett for året.  
 
Lønnskostnadene per september er 8,3 millioner kroner (2,4 %) lavere enn budsjett, og på nivå med 
fjoråret. Lønnskostnaden i september isolert sett var 1,8 millioner kroner lavere enn budsjett. Et moderat 
lønnsoppgjør og stram styring av ansettelser har gitt en positiv effekt så langt i år. Stillinger holdes vakante i 
lengre tid enn det som har vært vanlig og for en del stillinger avventes utlysning i påvente av nærmere 
avklaringer rundt rammebetingelsene våre. 
 
Med unntak av OUK har alle instituttene positive lønnsavvik per september. Foreløpig lønnskostnad per 
oktober viser at trenden fra de foregående månedene fortsetter. Også fremover vil det vurderes nøye 
behov for å ansette i ledige stillinger i grunnbevilgningen. 
 
Andre driftskostnader er 5,7 millioner kroner (10 %) lavere enn budsjett. Instituttene er restriktive på 
forbruket av driftskostnader, og med unntak av ved IGS er det store positive avvik ved alle instituttene. Det 
er erfaringsmessig høyere forbruk i årets siste måneder, men vi forventer at fakultetet samlet holder seg 
innenfor årsbudsjettet. 
 
Netto internhandel har et positivt avvik på 0,8 millioner kroner (2,4 %). Internhandelen er sammensatt og 
inkluderer mange typer transaksjoner. Det positive avviket skyldes i hovedsak større inntekter fra ulike 
typer bidrag fra BOA (leiested og dekningsbidrag), samt at øremerkede bidrag fra grunnbevilgningen til 
større BOA-prosjekter ikke er benyttet per nå. Samtidig ligger intern fakturering fra kjernefasilitetene til 
sammen 2,4 millioner kroner bak budsjett. Instituttene melder at dette i all hovedsak er periodiseringsavvik 
som vil bli hentet inn innen årets slutt. 
 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 648 308      480 202     482 298     2 097         0,4 % 447 575 8 %
Utstyr og varekjøp 29 086        10 728        13 214        -2 487        -23,2 % 8 868 -49 %
Lønn 489 935      354 078      345 741      8 337         2,4 % 343 794 -1 %
Andre driftskostn 74 047        57 055        51 343        5 712         10,0 % 48 753 -5 %
Internhandel 55 205        42 305        41 498        807            1,9 % 29 325 -42 %
Sum kostn 648 274      464 166     451 797     12 370       2,7 % 430 740       -5 %
Driftsresultat 34              16 036       30 502       14 466       16 835         81 %
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Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 2,6 millioner kroner lavere enn budsjettert, og var som budsjettert i 
september. Årsaken er høyere investeringer enn budsjettert så langt i år. 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Den eksternfinansierte aktiviteten er per september 11 millioner kroner (6,4 %) større enn budsjett og 13 
millioner kroner (7,6 %) høyere enn på samme tid i fjor. Det var svært høy aktivitet i september isolert sett, 
og det er nå kun oppdragsaktiviteten som er lavere enn budsjettert hittil i år.  


Tabell 2: BOA per september 2015 (tall i hele 1 000) 


 
 
Oppdragsaktivitet: Aktiviteten 0,8 millioner kroner lavere enn budsjett, og 2,4 millioner lavere enn samme 
tid i fjor. Ett av to større prosjekt er i sluttfasen og det forventes lavere aktivitet også utover i året. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten per september er 6,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Kun 
IGS har lavere aktivitet enn budsjettert, og K2 ligger hele 9,5 millioner kroner foran budsjett. Totalt ser det 
ut til at aktiviteten blir noe høyere enn budsjett i 2015. 
 
EU-prosjekter: Aktiviteten er 11,1 millioner kroner. Det er 1,4 millioner kroner høyere enn budsjett, og på 
nivå med samme periode i fjor. Som tidligere ser vi at EU-aktiviteten går «rykkvis» bl.a. pga. store fakturaer 
fra partnere/underleverandører, og det var noen store slike belastninger i september.  
 
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 3,6 millioner høyere enn 
budsjettert.  
 
Når det gjelder avvik mot budsjett, bør gruppen sees under ett. Det er noen periodiseringsavvik samt at 
prosjekter til dels er opprettet under andre grupper enn det som var forutsatt i budsjettet. 
 
Samlet er aktiviteten i denne gruppen 4,3 % høyere enn budsjett per august. Vi forventer ikke store avvik 
ved årets slutt. 
 
 
Tabell 3: Annen bidragsaktivitet per september 2015 (tall i 1 000 NOK) 


  


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 6 822 4 483 3 691 -792 6 106 -2 415


NFR - bidragsaktivitet* 93 067 74 420 81 173 6 753 58 553 22 620        


EU - bidragsaktivitet 13 743 9 700 11 105 1 405 11 355 -250           


Annen bidragsaktivitet 113 368 82 819 86 463 3 644 93 377 -6 914        
Sum BOA 227 000 171 421 182 432 11 011 169 391 13 041


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 16 647 13 234 -3 414 23 109


Organisasjoner 617 949 332 729


Gaver 33 430 44 803 11 374 47 621


Gaveforsterkning 9 584 9 673 89 11 698


Næringsliv/privat 1 791 1 575 -216 2 537


Stiftelser 19 128 14 204 -4 924 25 321


Annet 1 622 2 026 404 2 353


Totalsum 82 819 86 463 3 644 113 368
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Overføringer BOA 
Beholdningen av innbetalte, ikke brukte midler i BOA er 99,5 millioner kroner. Beholdningen av slike midler 
holder seg relativt stabil på om lag 100 millioner kroner. Den høye NFR-aktiviteten gjør at vi praktisk talt 
ikke har noen NFR-midler «på bok», og det forventes at vi forskutterer midler i oktober og november inntil 
innbetalinger kommer fra NFR igjen i desember.  
 
Tabell 4: Overføringer BOA per september 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. 0,5 millioner 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. Det er også mulig at noe midler skal overføres Helse Bergen. 
Midlene som ikke er overført ennå er ikke hensyntatt i prognosen. 
 
Tabell 5: Midler overført fra Innovest per september 2015 


 
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Budsjettet for 2015 er stramt, og i rammene for 2016 forventes det ytterligere innstramminger. Ledelse på 
alle nivåer ved fakultetet har derfor fokus på å sette oss best mulig i stand til å møte de økonomiske 
utfordringer som ligger foran oss.  
 
På grunn av innstramminger i budsjettet for 2015 forventet vi ikke at det ville være realistisk å dekke inn 
underskudd fra tidligere år på 11 millioner kroner i årets drift. I fakultetets budsjett for 2015 er det derfor 
forutsatt overføring av dette underskuddet til senere år. Vi har likevel arbeidet for å redusere 
underskuddet, og det har gitt resultater.  
 


Finansieringskilde Overføring


Oppdragsaktivitet 1 771
NFR - bidragsaktivitet* 54
EU - bidragsaktivitet -966
Annen bidragsaktivitet Statlige 10 944


Organisasjoner 673


Gaver 51 762


Gaveforsterkning 28 785


Næringsliv/privat 2 775


Stiftelser 1 975


Annet 1 688


Totalt Annen bidragsaktivitet 98 601
Totalsum 99 460


I/K
 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik


 Årsbudsjett


Innt. 0 -99 99 0
Kostn. 3 100 579 2 521 1 090
Overf. -9 089 -9 090 0 -1 090
Resultat -5 990 -8 610 2 620 0
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Per september har vi på fakultetsnivå store positive avvik på kostnadssiden i regnskapet. I tillegg er 
inntektene nå 2 millioner kroner høyere enn budsjettert, etter per august å ha vært vesentlig (3,5 millioner 
kroner) lavere enn budsjett. Videre ser innsparingene på lønnskostnader ut til å bli større enn tidligere 
forespeilet. Dette gjør at vi vil justere prognosen vår for 2015. 
 
Prognosen forbedres til et nullresultat for 2015 inkludert overføringer fra tidligere år. 
 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Aktiviteten ved fakultetet er høy, 
og aktiviteten i september var vesentlig høyere enn budsjettert.   
Prognosen for årsaktivitet økes med 2 millioner kroner for NFR og 0,8 millioner kroner for gaveforsterkning, 
og reduseres med 0,8 millioner kroner for oppdragsprosjekter. Den totale prognosen for aktivitet økes til 
234 millioner kroner, fordelt på: 


• Oppdrag: 6,0 millioner kroner 
• NFR: 100 millioner kroner 
• EU: 13,7 millioner kroner 
• Andre: 114,3 millioner kroner fordelt på: 


o  Statlige: 21,2 millioner kroner 
o Organisasjoner: 0,7 millioner kroner 
o Gaver: 52,0 millioner kroner 
o Gaveforsterkning: 12,5 millioner kroner 
o Næringsliv/privat: 2,5 millioner kroner 
o Stiftelser: 23,0 millioner kroner 
o Annet: 2,4 millioner kroner 


 
Det forventes overføringer knyttet til ekstern aktivitet i størrelsesorden 90 – 100 millioner. 


Fakultet 19 
Vi fastholder vår prognose om at 8 millioner kroner overføres til 2016.  
 
 
13.10.2015 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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Status bemanning pr august 2015 
Bakgrunn 
En vesentlig del av kostnadene ved fakultetet er knyttet til ansatte. Med en stram økonomisk 
situasjon er det derfor viktig å ha god oversikt over utviklingen i bemanningen. Styret fikk i 
styremøtet 27. mai i år en status på bemanningssituasjonen ved fakultetet. I dette notatet gis 
det en oppdatert status. 
 
Utvikling i bemanning ved instituttene vil presenteres i sak i neste styremøte, der det gis en 
økonomisk og bemanningsmessig status pr institutt. 
 
Det er lagt til grunn antall ansatte per august, men rapporten er tatt ut i oktober. 
Bemanningstallene kan endre seg tilbake i tid. Totalt antall ansatte per mars har endret seg 
fra 877 i forrige rapportering til 880 i rapporter som er tatt ut nå. Det er de registrert 
bemanningstallene til en hver tid som legges til grunn i rapporteringen av ansatte. 
 


Økonomi og bemanning 
Personalkostnadene utgjør en vesentlig del av fakultetets kostnader. I år er lønnsøkningen 
lavere enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Personalkostnadene er derfor lavere enn 
budsjett så langt i år og vi forventer at utviklingen vil fortsette videre utover i året. 
 
En annen viktig effekt for bemanningsutviklingen er at det er stram styring på utlysninger, 
både faste og midlertidige stillinger, i grunnbevilgningen. 
 


Sammensetning av bemanningen 
Figur 2 viser årsverkene ved fakultetet per august 2015 fordelt på finansiering og 
stillingstyper. Tilsvarende figur for mars 2015 var inkludert i sak 43/15, og fordelingen er 
tilnærmet lik. BOA-finansierte årsverk utgjør totalt 21 % av årsverkene ved MOF, og primært 
er det vitenskapelige årsverk som finansieres av BOA. 28 % av de vitenskapelige årsverkene 
ved MOF per august 2015 var finansiert av BOA. 
 
Figur 1: Årsverk fordelt på finansiering og stillingstyper 


 


 







2 
 


Utvikling i stillingsgrupper over tid i grunnbevilgningen 
Tabell 1 viser utviklingen i bemanningen i grunnbevilgningen fra februar 2014 til august 2015. 
Bemanningen har over hele denne perioden blitt redusert med 16,4 årsverk. Den største 
nedgangen er i rekrutteringsstillinger (- 15,2 årsverk). Øvrige vitenskapelige stillinger er 
redusert med 5,4 årsverk mens tekniske stillinger er økt noe (4,8 årsverk) og administrative 
stillinger er tilnærmet uendret. 
 
Tabell 1: Stillingsgrupper over tid i grunnbevilgningen 
 


 


Går vi tilbake til starten av 2012, er bildet annerledes. Rekrutteringsstillinger er på samme 
nivå som i dag, øvrige vitenskapelige stillinger og tekniske stillinger har begge økt med 
henholdsvis 3 % og 7 %. De administrative stillingene er redusert med 4 % i perioden. 
 
Figur 2: Utvikling i stillingsgrupper over tid 


 
 


Utvikling i rekrutteringsstillinger 
Totalt var det 158,4 årsverk i rekrutteringsstillinger ved fakultetet i august. Fordelingen 
mellom disse stillingene er vist i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 2: Utvikling i rekrutteringsstillinger i grunnbevilgningen 


 
Spesialistkandidater i denne sammenheng er kandidater som tar dobbeltkompetanseløpet i odontologi og mottar lønn. 
 


Vit Adm Tek feb.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 mar.15 mai.15 aug.15
Adm 114,4 118,2 119,6 116,6 121,5 115,6 111,7 113,9
Tekn 175,6 181,0 183,5 180,3 181,8 181,0 182,5 180,4
Vit Rekrutteringsstillinger 173,6 168,5 167,0 169,3 166,4 164,7 161,3 158,4


Øvrige vit. stillinger 239,6 241,2 235,8 234,9 236,5 231,8 232,9 234,2
Totalsum 703,2 708,8 705,8 700,9 706,0 693,0 688,3 686,8


Stillingsbetegnelse feb.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 mar.15 mai.15 aug.15
Postdoktor 41,4 43,1 43,9 42,1 40,1 41,7 39,7 39,1
Spesialistkandidat 6,0 6,0 4,8 5,0 5,0 6,5 6,5 5,1
Stipendiat 126,2 119,4 118,4 122,2 121,3 116,5 115,1 114,2
Totalsum 173,6 168,5 167,0 169,3 166,4 164,7 161,3 158,4
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Siden begynnelsen av 2014 er antall rekrutteringsstillinger redusert med 15,2 årsverk. 
Nedgangen har vært størst på stipendiatstillinger (12 årsverk) i perioden. Fremover forventes 
en netto reduksjon i postdoktorstillinger. 
 
I budsjettet for 2015 er fakultetet tildelt midler for 140,5 rekrutteringsstillinger. Fakultetet 
velger selv fordelingen mellom stipendiater og postdoktorer, men det er et krav at midlene 
brukes til å dekke minimum 110,8 stipendiatårsverk. 
 
Mange av rekrutteringsstillingene er bundet opp som egeninnsats i prosjekter så som SFF’er, 
Jebsen-senter, BFS’er og ERC. Likevel er det mange åpne stillinger som tilsettes i forhold til 
de beste kandidatene ved utlysningene. Per i dag er 64 % av stipendiatene og 56 % av 
postdoktorene tilsatt på bakgrunn av åpne utlysninger. De øremerkede stillingene binder 
likevel opp en betydelig andel av rekrutteringsstillingene og for noen prosjekter er bindingene 
lange (SFF’ene er 10-årige prosjekter). 
 
På grunn av usikker økonomisk situasjon for fakultetet, ble det høsten 2015 ikke lyst ut åpne 
stillinger. Utlysningene neste år vil vurderes utfra de budsjettrammene som fakultetet får 
samt de forpliktelsene vi har i forhold til øremerkede stillinger fremover. Ved UiB skal en 
rekke rekrutteringsstillinger refordeles for 2016. Samtidig er det i statsbudsjettet gitt 18 nye 
rekrutteringsstillinger knyttet til MNT-fag til UiB. Det er derfor en forventning om at fakultetet 
vil få tildelt midler tilsvarende noen flere stillinger enn det vi har inneværende år.  
 


Utvikling i stillingsgrupper over tid i bidrags- og oppdragsfinansiert 
aktivitet (BOA) 
Veksten i eksternt finansierte stillinger fra begynnelsen av 2014 er 18,9 årsverk. Veksten er 
både i vitenskapelige og tekniske stillinger. 


Tabell 3: Stillingsgrupper over tid i BOA 


 


Ser vi på utviklingen fra 2012 (Figur 4), er det en stor vekst i vitenskapelige stillinger (29,3 
årsverk), mens tekniske stillinger har en liten nedgang og administrative stillinger har en liten 
økning. Det siste året er imidlertid antall vitenskapelige stillinger redusert, men er likevel 
høyere enn ved starten av 2012. 


feb.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 mar.15 mai.15 aug.15
Adm 7,8 8,4 9,7 10,2 9,3 9,5 9,1 7,8
Tekn 20,9 21,9 22,9 22,5 23,5 29,6 31,2 29,2
Vit 132,3 137,9 137,5 151,5 159,0 148,0 145,2 142,8
Totalsum 161,0 168,1 170,0 184,1 191,7 187,0 185,5 179,8
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Figur 3: Eksternt finansierte årsverk per stillingsgruppe 


 


Utfordringer fremover 
I 2015 er det en restriktiv praksis for ansettelser i grunnbevilgningen. Stillinger holdes 
midlertidig vakante hvis det er mulig og vikarer settes ikke inn hvis det kan unngås. Utfra den 
økonomiske utviklingen så langt i år, ser vi at denne praksisen har lykkes. Dette er 
kortsiktige, men nødvendige tiltak. 
 
Det arbeides også langsiktig med bemanning. I forbindelse med omorganiseringen ved 
fakultetet, ble det utarbeidet en bemanningsplan for administrative stillinger. Fra 2012 til i dag 
er antall administrative årsverk redusert med 4 %. 
 
Bemanningsutvikling blir også viktige tema i fakultetets strategiprosess. 
 
Budsjettrammene for 2016 er enda ikke klar. Signaler som er kommet så langt tilsier at det 
blir stramme rammer også neste år. Stillinger som ikke må tilsettes umiddelbart er derfor 
utsatt i påvente av mer klarhet i rammene. Universitetsstyret skal behandle budsjettet for 
2016 den 26. november 2015. 
 
 
 
 
 
14.10.2015/ Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 28. oktober 2015 


 


Sak 104/15   
Tilsetting uten utlysning – avdelingsingeniør (100 %) i 4 måneder ved Klinisk institutt 
2, eksternt finansiert  
 
2015/8687 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 


Sak 105/15  
Forlengelse av stipendiatstilling på særskilt grunnlag ved Klinisk institutt 2 
 
2011/3027 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 108/15  
Tilsetting - forsker (100 %) i 2 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2015/5384 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 109/15  
Utlysning – forsker (100 %) i 15 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2015/9442 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (100 %) i en periode på femten 
(15) måneder ved Institutt for biomedisin.  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av NFR. 
    


3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning.  
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Sak 110/15  
Tilsetting utan utlysing - forskar (50 %) i 2 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/9511 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 111/15   
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 
2  
 
2015/8406 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 112/15   
Utlysing – stipendiat (100 %) i 4 år ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2015/9617 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 
bevillingsfinansiert 100 % stilling som stipendiat for ein periode på fire år med 
25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom 
graden er fullført før fire år. Stillinga er knytt til forskingsgruppa Styrt 
vevsbygging og regenerasjon ved Institutt for klinisk odontologi, og skal 
arbeide med regenerativ medisin og odontologi. 


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


 
 
Sak 113/15  
Tilsetting uten utlysning – førsteamanuensis (20 % bistilling) i 2 år og 9 måneder ved 
Klinisk institutt 1, eksternt finansiert  
 
2015/2857 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
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Sak 114/15  
Tilsetting uten utlysning – professor II (2 x 20 % bistilling) og førsteamanuensis (20 % 
bistilling) ved Klinisk institutt 1 
 
2014/8736 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 115/15  
Tilsetting uten utlysning – universitetslektor (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 
2  
 
2015/7505 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 116/15  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 
2  
 
2010/9471 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 118/15  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2015/4861 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 119/15  
Utlysing – førsteamanuensis (10 %) i regenerativ biologi i 3 år ved Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert  
 
2015/10205 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 
mellombels 10 % stilling som førsteamanuensis i regenerativ biologi ved 
Klinisk institutt 2. Stillinga er for ein periode på tre (3) år frå 1.1.2016, 
finansiert av Novonordisk Foundation. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingstekst og stillingsomtale i 
samsvar med gjeldande standard. 
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Sak 120/15  
Tilsetting – forsker (100 %) i 9 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/7398 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 121/15  
Tilsetting utan utlysing - forskar (100 %) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/3400 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 122/15  
Tilsetting – førsteamanuensis (20 %, vikariat) i medisin (gastrokirurgi) i 9 måneder ved 
Klinisk institutt 1 
 
2015/3547 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 123/15  
Utlysning – førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (plastikkirurgi) i 4 år ved 
Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Haukeland universitetssykehus 
 
2015/10305 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for en midlertidig stilling som førsteamanuensis (20 % 
bistilling) i medisin (plastikkirurgi) ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved 
Haukeland universitetssykehus. Bistillingen forutsetter hovedstilling ved Helse 
Bergen, Kirurgisk klinikk, Avdeling for plastikkirurgi og brannskade ved Haukeland 
universitetssykehus. En forutsetter at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for 
stillingen innenfor egen budsjettramme.  
 


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning/stillingsomtale.  
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Sak 124/15  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Institutt for klinisk 
odontologi  
 
2014/8736 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 125/15  
Tilsetting – forsker (100 %) i bioinformatikk og statistisk genetikk i 2 år ved Klinisk 
institutt 1, eksternt finansiert  
 
2015/6541 
 
Vedtatt:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 126/15  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2  
 
2015/10136 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 127/15  
Utlysning - forsker (50 %) i 2,5 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2015/10666 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig 50 % stilling som forsker for en periode på 2,5 år ved 
Klinisk institutt 2. Stillingen er knyttet til prosjektet ”Identifying the molecular 
mechanisms leading to age-related chronic disease onset using an innovative in vivo 
setup” og er finansiert av Norges forskningsråd. 
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 128/15  
Utlysing – stipendiat (100 %) i samfunnsfarmasi i 4 år ved Senter for farmasi, Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin 


2015/10208 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei stilling 


som stipendiat (100 %) i samfunnsfarmasi ved Senter for farmasi, med arbeidsplass 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er for ein periode på fire (4) år 
med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom 
graden er fullført før fire år. Stillinga er knytt til prosjektet «The community pharmacist 
in the interprofessional team», finansiert av UiB. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
Sak 131/15  
Utlysing – stipendiat (100 %) i galenisk farmasi i 4 år ved Senter for farmasi, Klinisk 
institutt 2  


2015/10720 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei stilling 


som stipendiat (100 %) i galenisk farmasi i 4 år med 25 % pliktarbeid, ved Senter for 
farmasi, Klinisk institutt 2. Stillinga er bevillingsfinansiert. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 132/15  
Tilsetting – adjunct senior researcher (10 %) i 5 år ved SFF, Centre for Cancer 
Biomarkers (CCBIO), med arbeidsplass ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/6794 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2015 - per 14. oktober 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 Balikuddembe Michael IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
5 Baravelli Carl IGS Sverre Sandberg Mette Tollånes, Aasne Karine Aarsand
6 Bergland Anne Katrine K2 Dag Årsland Hogne Sønnesyn, Alf Inge Larsen
7 Bergum Brith Olsen T. K2 Piotr Mydel Roland Jonsson
8 Binyaruka Peter John IGS Gaute Torsvik Bjarne Robberstad, Josephine Borghi
9 Bjørlykke Yngvild K2 Helge Ræder Marc Vaudel


10 Bjørnestad Anders Øglænd K1 Guido Alves Jan Petter Larsen
11 Blytt Kjersti Marie IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn
12 Bruserud Øyvind K2 Eystein Sverre Husebye Anette Susanne Bøe Wolff, Bergithe Oftedal
13 Chen Ying K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik
14 Dillekås Hanna K2 Oddbjørn Straume Svein A. Jensen, Olav Mella
15 Dyrhovden Gro Sævik K1 Øystein Gøthesen Ove Furnes, Geir Hallan, Anne Marie Fenstad
16 Eide Kristiane Tislevoll IGS Kristine Bærøe Nils-Halvdan Morken
17 Eigenmann Miro IBM Helge Wiig Fronton Ludivine, Sherri Dudal
18 Eikrem Øystein Solberg K1 Hans-Peter Marti Trude Skogstrand
19 Ellingsen Christian Lycke IGS Stein Emil Vollset G. Cecilie Alfsen, Marta Ebbing
20 Elsebahy Ahmad Rashad IKO Kamal Mustafa Kristin Syverud
21 Fauske Kristin Røen IBM Lise Madsen (NIFES) Bjørn Liaset, Livar Frøyland
22 Forsmo Håvard Mjørud K1 Frank Pfeffer Christian Eriksen
23 Gao Jie K2 Per Magne Ueland Ottar Nygård,
24 Giil Lasse Melvær K2 Jan Erik Nordrehaug Dag Årsland, Einar K. Kristoffersen, Christian A. Vedeler
25 Gjerde Priyanthi Borgen K2 Vidar Martin Steen Ingrid Melle, Erik Johnsen, Silje Skrede
26 Gras Navarro Andrea IBM Martha Enger Einar Klæboe Kristoffersen
27 Grytten Elise K2 Gunnar Mellgren Simon Dankel, Espen Rostrup
28 Grønseth Heidi K1 Sabine Leh Hans Peter Marti
29 Haanshuus Christel Gill K2 Stein Christian Mohn Kristine Mørch, Nina Langeland
30 Halland Hilde K2 Eva Gerdts Knut Matre, Mai Tone Lønnebakken
31 Hasan Md Mahdi IBM Rolf Bjerkvig Lars Prestegarden
32 Hernæs Ulrikke Johanne IGS Bjarne Robberstad Kamija Phiri
33 Hoel Ida Marie IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland, Harald Wiker
34 Hustoft Merethe IGS Øystein Hetlevik Sturla Gjesdal, Eva Biringer
35 Jacobsen Cecilie Osman K1 Elisabeth Farbu Kolbjørn Brønnick, Robert Zivadinov, Turi O. Dalaker
36 Jonsson Maria Karolina K2 Espen Haavardsholm Bjørg Tilde Fevang, Siri Lillegraven
37 Kampata Linda Milimo IGS Ingvild F. Sandøy Knut Martin Fylkesnes







38 Karlsen Tom K1 Hans Jørgen Aarstad John-Helge Heimdal
39 Keny Aggrey IGS Martin Were Thorkild Tylleskär
40 Kibira Simon Peter IGS Ingvild F. Sandøy Daniel Marguerite, Frederick Makumbi, Lynn Atuyambe
41 Kristiansen Hege K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Trond Markestad


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


43 Kristoffersen Per Martin K1 Ansgar Espeland Nils Vetti
44 Kvalheim Siri Flagestad IKO Gunhild Strand Illeana Mihaela Martinussen
45 Lie Maria Kolnes IBM James Lorens Lars A. Akslen
46 Lindquist Carine K2 Bodil Bjørndal Espen Rostrup, Rolf K. Berge
47 Litleskare Sverre IGS Guri Rørtveit Knut-Arne Wensaas
48 Ljøkjel Borghild K1 Hans Jørgen Aarstad Lars Helgeland, Stein Lybak
49 Ludvigsen Trine K1 Jonas Fevang Kjell Matre
50 Lysne Vegard K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland, Jutta Dierkes, Elin Strand
51 Mugisha Alice IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
52 Nakazwe Chola IGS Knut Fylkesnes Ingvild F. Sandøy
53 Normand Camilla Jacqueline HanK2 Kenneth Dickstein Nigussie Bogale
54 Omar Hikmat K1 Laurence Bindoff Charalampos Tzoulis
55 Onarheim Kristine Husøy IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim, Karen Marie Moland, Mitike Molla Sisay
56 Persson Andreas K1 Jonas Fevang Jan-Erik Giertsen, Lars Engebretsen
57 Raasakka Arne IBM Petri Kursula Anne Baumann
58 Sandtorv Lisbeth Beate K1 Irene Elgen Siren Haugland
59 Sanou Anselme Simeo IGS Thorkild Tylleskär Abdoulaye Hama, Esperance Kashala-Abotnes
60 Schriwer Christian IKO Marit Øilo Nils Roar Gjerdet, Harald Gjengedal
61 Schwarzlmüller Thomas K1 Charalampos Tzoulis Martin Biermann
62 Sembajwe Lawrence Fred IBM Marion Kusche-Gullberg Donald Gullberg
63 Shanka Tarekegn Solomon IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Shumbullo, Wakgari Amente
64 Simangwa Lutango Daniel IKO Ann-Katrin Gerd Johansson Anne Nordrehaug Åstrøm
65 Sirnes Eivind K1 Stein Magnus Aukland Irene Elgen, Hilde Gundersen, Silja Torvik Griffiths
66 Skaar Elisabeth K2 Margrethe Achaufel Anette Hylen Ranhoff, Jan Erik Nordrehaug
67 Solberg Carl Tollef IGS Ole Frithjof Norheim Espen Gamlund, Olav Gjelsvik
68 Solberg Silje Michelsen K2 Yenan Bryceson Silke Appel, Lene Frøyen Sandvik
69 Solheim Anne Marit K1 Åse Mygland Unn Ljøstad
70 Sriskandarajah Sanjeevan K1 Rune Bjørneklett Steinar Skrede, Knut Aasarød, Leif Bostad
71 Stigen Endre K2 Emmet McCormack Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja
72 Stormark Kjartan K1 Hartwig Kørner Jon Arne Søreide, Kjetil Søreide
73 Terum Toril Marie K1 Ingelin Testad Arvid Rongve, John Roger Andersen
74 Tongun Justin Bruno IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine
75 Rtvedt Tor Henrik A. K2 Øystein Bruserud Annette Katharina Brenner







76 Tveiten Øystein Vesterli K1 Morten Lund-Johansen Rupavathana Mahesparan
77 Ueland Hans Olav K1 Eyvind Rødahl Svein A. Hønsi Jensen, Olav Henrik Haugen
78 Venkateswaran Mahima IGS Frederik Frøen Ole F. Norheim 
79 Vildmyren Iselin Thowsen K1 Oddrun A. Gudbrandsen Alfred Halstensen
80 Wæhle Hilde Valen K2 Stig Harthug Ingrid Smith, Astrid Gynnild, Arvid Steinar Haugen
81 Ytre-Hauge Sigmund K1 Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 7
K1 25
K2 21
IGS 23
IKO 5
Sum 81







Avholdte disputaser 2015 - per 14. oktober 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 Adriansen Kristin A. Kavli IGS Aina Schiøtz Kari Martinsen 12.06.2015 x
3 PHDMD Bakken Marit Stordal IGS Sabine Ruths Anette Hylen Ranhoff, Lars B. Engesæter 30.09.2015 x
4 PHDMD Balla Yaya Yaliso IGS Bernt Lindtjørn Ole F. Norheim 26.06.2015 x
5 PHDMD Berget Ellen K1 Olav Karsten Vintermy  Anders Molven, Lars Helgelan 27.05.2015 x
6 PHDMD Bjørgaas Hanne Marit K1 Irene Elgen Mari Hysing 12.06.2015 x
7 PHDMD Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein Husebye, Eirik Bratland 13.03.2015 x
8 PHDMD Bleskestad Inger Hjørdis K1 Lasse Gøransson Harald Bergrem 22.01.2015 x
9 PHDMD Brønstad Ingeborg K2 Eystein S. Husebye Susanne Bøe Wolff, Kristian Løvås 26.03.2015 x


10 PHDMD Burman Robert Anders IGS Steinar Hunskår Erik Zakariassen 12.06.2015 x
11 PHDMD Clemm Hege Synnøve H. K2 Thomas Halvorsen Trond Markestad, Ola Drange Røksund 28.08.2015 x
12 PHDMD Dahl Bente IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit 20.03.2015 x
13 PHDMD De Bortoli Alessandro K2 Jian Chen Ole-Jørgen Ohm 30.01.2015 x
14 PHDMD Dybvik Eva K1 Stein Atle Lie Ove Furnes (m), Sophie D. Fosså (m) 18.09.2015 x
15 PHDMD Ekra Else Marie IGS Eva Gjengedal Tora Korsvold, Gunnhild Blåka 17.04.2015 x


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


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


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


22 PHDMD Førsvoll Josten Andersen K2 Knut Øymar Einar K. Kritoffersen 11.09.2015 x
23 PHDMD Grindheim Ann Kari IBM Jaakko Saraste Anni Vedeler 25.09.2015


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


25 PHDMD Harboe Knut K1 Kari Indrekvam Nils Roar Gjerdet, Kjetil Søreide 20.08.2015 x
26 PHDMD Hole Lisa Drange K2 Jan Schjøtt Terje H. Larsen 13.03.2015 x
27 PHDMD Iden Kristina Riis IGS Sabine Ruths  Stefan Hjørleifsson, Knut Engedal 29.04.2015 x
28 PHDMD Igland Jannicke IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset , Ottar K. Nygård 18.02.2015 x







29 PHDMD Inderhaug Eivind K1 Eirik Solheim Allan Larsen, Torbjørn Strand 09.10.2015
30 PHDMD Jahnsen Jan Anker K2 Staffan Uhlén 06.03.2015 x
31 PHDMD Jammer Ib K1 Reidar Kvåle Gro Østgaard (m), Hans Flaatten (m) 05.11.2015
32 PHDMD Jepsen Randi Julie IGS Gerd Karin Natvig Jan Roger Andersen 15.04.2015 x
33 PHDMD Johnsen Svein Joar Auglænd K2 Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson 09.01.2015 x
34 PHDMD Koro Sara Catalin K2 Piotr Mydel Roland Jonsson 26.06.2015 x
35 PHDMD Kvistad Christoper Elnan K1 Halvor Næss Lars Thomassen 20.02.2015 x
36 PHDMD Lauvsnes Maria Boge K2 Roald Omdal 18.06.2015 x
37 PHDMD Lindner Thomas Werner K1 Eldar Søreide Hans Morten Lossius, Odd Bjarte Nilsen 26.03.2015 x


38 PHDMD Litlekalsøy Jorunn K1 Ole Didrik Lærum
Jens Høstmark (m), August Bakke (M), 
Daniela Elena Costea (m) 18.09.2015


39 PHDMD Løkeland Mette K2 Line Bjørge Ole-Erik Iversen 17.04.2015 x
40 PHDMD Mahande Michael Johnson IGS Rolv Terje Lie Anne Kjersti Dalveit, Rachel Manongi 19.02.2015 x
41 PHDMD Markhus Maria Wik IBM Marian K. Malde Ingvild E. Graff, Livar Frøyland 18.03.2015 x
42 PHDMD Mazzawi Tarek Ramzi Elia K1 Magdy El-Sahy Trygve Hausken, Dorsi Gundersen 28.08.2015 x
43 PHDMD Moe Kyaw IBM Paivi Kettunen Keijo Luukko 15.06.2015 x
44 PHDMD Myrtveit Solbjørg Makalani K2 Børge Sivertsen Ingvard Wilhelmsen, Jens Christoffer Skogen 13.05.2015 x
45 PHDMD Natvik Eli IGS Målfrid Råheim Eva Gjengedal, Christian Moltu 09.10.2015
46 PHDMD Nginamau Elisabeth Sivy K2 Roland Jonsson Bjørn Ove Mæhle 20.02.2015 x
47 dr.philos Okware Sam IGS 20.01.2015 x
48 PHDMD Olsen Nina Rydland IGS Jan Magnus Bjordal  Peter Bradely, Monica Wammen Nortvedt, Bi   19.06.2015 x
49 PHDMD Orøy Aud Jorunn IGS Eva Gjengedal Kjell Erik Strømskag 21.04.2015 x
50 PHDMD Oterhals Kjersti K2 Tone M. Norekvål Rune Haverstad, Jan Erik Nordrehaug 27.08.2015 x
51 dr.philos Raknes Guttorm IGS 02.09.2015 x


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


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


54 PHDMD Shayo Elizabeth Henry IGS Astrid Blystad Ole F. Norheim, Peter Kamuzora 30.09.2015 x
55 PHDMD Siepel Francoise K1 Dag Aarsland Mona Beyer, Renate Gruner, Nils Erik Gilhus 13.03.2015 x
56 PHDMD Simonsen Kristian Anton IGS Guri Rørtveit Steinar Hunskår 25.03.2015 x
57 PHDMD Sivakumaran Dhanasekaran K2 Harleen Grewal Mark Doherty, Mario Vaz, Ruth Stavrum 05.03.2015 x
58 PHDMD Sundstrøm Terje IBM Frits Thorsen Rolf Bjerkvig, Morten Lund-Johansen 09.06.2015 x







59 PHDMD Sørensen Ida Wiig IBM Donald Gullberg Marion Kusche-Gullberg 12.02.2015 x
60 PHDMD Talasila Krishna Mukharji IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 13.05.2015 x
61 PHDMD Tangvik Randi Julie K2 Anette Hylen Ranhoff Anne Berit Guttormsen, Grethe S. Tell 25.03.2015 x
62 PHDMD Taxt Arne Michael IGS Pål Puntervoll Halvor Sommerfelt 05.10.2015 x


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


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


65 PHDMD Torsvik Ingrid Kristin K2 Anne Lise Bjørke Mons Trond Markestad, Per M. Ueland 30.01.2015 x
66 PHDMD Tranvåg Oscar IGS Dagfinn Nåden Karin Anna Petersen 14.09.2015 x
67 PHDMD Vederhus Bente Johanne IGS Gerd Karin Natvig  Thomas Halvorsen, Trond Markestad, Marit G 17.06.2015 x
68 PHDMD Vik Rita K2 Rolf K. Berge Ottar Nygård 30.06.2015 x
69 PHDMD Våga Bodil Bø IGS Astrid Blystad Bjørg Evjen-Olsen, Karen M. Moland 02.10.2015 x


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


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


Institutt Antall
K1 15
K2 22
IGS 23
IBM 11
IKO
Totalt 71
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet
Telefon 55582086
post@mofa.uib.no


Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen


Besøksadresse
Armauer Hansen Hus, 
Haukelandsbakken 28


Bergen


Saksbehandler
Trine Anikken Larsen
55582106
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Universitetsdirektørens kontor


Høringsuttalelse om forslag til ny forskningsetikklov


Det vises til høring om forslag til ny forskningsetikklov. 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin har uttalt seg om forslaget til ny 
forskningsetikklov. Høringsuttalelsen er lagt til journalpost 7 i mappe 2015/7884.


Det medisinsk-odontologiske fakultet støtter uttalelsen fra instituttet. 


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Referanse Dato


2015/7884-TLA 14.10.2015
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Telefon


Postadresse
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Kalfarveien 31
Bergen


Saksbehandler
Siri Smith-Giske
55586342
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Innspill til høringsnotat om endringer i forskningsetikkloven- fra 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin


Departementet skal ha ros for arbeidet med å endre forskningsetikk loven på en måte som 
tydeligere plasserer ansvar for forskningsetisk praksis hos institusjonene. Ordlyden i 
forslagets §3, første ledd og annet ledd, a-b bør imidlertid presiseres ytterligere for å sikre 
logisk konsistens mellom institusjonenes og forskernes ansvar i implementeringen av 
regelverket. Den foreslåtte formuleringen tillater etablering av institusjonelle vilkår for 
forskningsetisk praksis som samtidig vil kunne være utilstrekkelige for å frembringe den 
forskningsetisk kompetansen det samme lovforslaget pålegger den enkelte forsker å utøve. 


I lovforslaget, §3, første ledd og annet ledd, a-b, heter det:


"§ 3. Krav til forskere og forskningsinstitusjoner


Forskere skal opptre med aktsomhet og på en måte som sikrer at all forskning, herunder 
forberedelser til forskning, rapportering av forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter, 
følger anerkjente etiske normer.


En forskningsinstitusjon skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til 
anerkjente etiske normer. Institusjonen har ansvaret for 


a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente etiske normer


b) at alle som utfører eller deltar i forskningen er kjent med anerkjente etiske normer"


Det er to springende punkt i dette lovforslaget som kan bidra til at forskere pålegges et større 
ansvar enn det ansvaret institusjonene samtidig pålegges å sette dem i stand til å ta. For det 
første, hva er en adekvat fortolkning av 'nødvendig opplæring'? Og for det andre, er det å 
'være kjent med anerkjente etiske normer' et tilstrekkelig premiss for å fremme aktsom, 
forskningsetisk kompetanse hos den enkelte forsker? Disse to spørsmålene henger tett 
sammen. I henhold til lovendringsforslaget til departementet overlates det til institusjonene å 
presisere en forståelse av denne sammenhengen gjennom den konkrete opplæringen som 
tilbys. 


Referanse Dato


2015/7884-SISM 12.10.2015
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Det er hverken hensiktsmessig eller ønskelig å overlate for mye skjønnsmessig fortolkning 
av hva 'nødvendig opplæring' innebærer til institusjonene. Dette kan resultere i ulike 
opplæringskrav nasjonalt på tvers av like faginstitusjoner, men også og et manglende 
samsvar mellom hva institusjonsledelsen fortolker som 'nødvendig opplæring' og de konkrete 
ferdighetene den enkelte forsker vil kunne holdes ansvarlig for i praksis. 


I utforming av undervisningsplaner konkurrerer opplæring i forskingsetikk med annen 
påkrevd opplæring. I praksis setter dette grenser for hvor omfattende forskningsetikk 
opplæringen kan bli. Slike pragmatiske hensyn kan videre ha konsekvenser for oppfatninger
om hva 'nødvendig opplæring' bør innbefatte. Departementets lovendringsforslag vil 
inkludere ulike, konkrete fortolkninger av 'nødvendig opplæring' som variere fra krav om 
fysisk tilstedeværelse ved en gjennomgang av anerkjente, forskningsetiske normer til 
adskillig mer omfattende krav om aktiv deltagelse i opplæringen. 


En ny forskningsetikk lov bør gjenspeile at forskningsinstitusjonene har et lovpålagt ansvar 
som sikrer at den enkelte forsker i praksis har reelle vilkår for å utvikle forskningsetisk 
kompetanse til å opptre med aktsomhet. 'Nødvendig opplæring' bør da konkretiseres i 
henhold til en forståelse av hvilke generelle komponenter som inngår i forskningsetisk 
kompetanse. Disse komponentene kan operasjonaliseres til korresponderende 
rammebetingelser for det forskningsetiske ansvaret forskingsinstitusjonene pålegges og 
presiseres i lovteksten. 


For at forskere skal opptre med aktsomhet og på en måte som sikrer at all forskning, 
herunder forberedelser til forskning, rapportering av forskning og andre forskningsrelaterte 
aktiviteter, følger anerkjente etiske normer" kreves ikke bare " at alle som utfører eller deltar i 
forskningen er kjent med anerkjente etiske normer". Kjennskap til generelle lover og regler 
genererer ikke automatisk adekvat anvendelse på partikulære situasjoner. Det kan være 
utfordringer knyttet til både å gjenkjenne relevansen av normene i første omgang og 
normene kan også komme i konflikt med andre hensyn og kulturelle normer. I praksis kreves 
det skjønnsbasert kompetanse i å kunne omsette gitte forskningsetiske normene på 
forskningsprosesser i konkrete, sammensatte situasjoner. Dette betyr at 'nødvendig 
opplæring' må innbefatte mer enn bare å kjenne til eksistensen av anerkjente normer, det 
kreves også konkret trening i å omsette normenes på egne og andres forskningsrelevante, 
etiske utfordringer.


Det følger dermed at 'nødvendig opplæring' i § 3, andre ledd, a) kan konkretiseres til å måtte 
innbefatte krav om både formidling av anerkjente etiske normer og tilrettelagt trening i kunne 
anvende disse på konkrete forskingsprosesser. Ansvaret formaliseres ytterligere om man 
samtidig vektlegger at begge disse sidene ved opplæringen skal være dokumenterbar (man 
må ikke bare kunne dokumentere oppmøte på et forskningsetisk kurs, man må også kunne 
dokumentere trening for eksempel ved å ha bestått en skriftlig oppgave/muntlig diskusjon). 
Ved å presisere praktiske ferdighetskrav til opplæringen på denne måten tydeliggjøres det 
samtidig at forskningsetisk kompetanse ansees som en nødvendig, integrert del av det å 
bedrive forskning. Dette kan i neste omgang bidra til en positiv kultur knyttet til å holde et 
vedvarende fokus på etiske aspekter gjennom alle faser av en forskningsprosess.


Mot denne bakgrunn foreslås følgende presiseringer (i kursiv) i §3, andre ledd, a) og b) i 
departementets lovendringsforslag:
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"§ 3. Krav til forskere og forskningsinstitusjoner


Forskere skal opptre med aktsomhet og på en måte som sikrer at all forskning, herunder 
forberedelser til forskning, rapportering av forskning og andre forskningsrelaterte aktiviteter, 
følger anerkjente etiske normer.


En forskningsinstitusjon skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til 
anerkjente etiske normer. Institusjonen har ansvaret for 


a) nødvendig, dokumenterbar opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente etiske normer, 
både gjennom formidling og tilrettelagt trening i å omsette normene i praksis


b) at alle som utfører eller deltar i forskningen er kjent med og kan anvende anerkjente etiske 
normer" 


Vennlig hilsen


Rolv Terje Lie


instituttleder Siri Smith-Giske


administrasjonssjef
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OPPNEVNING AV STYRER OG KOMITEER FOR ULIKE FOND OG 


LEGATER VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  
 


 


Det finnes mer enn 20 fond og legater (stiftelser) som har en form for tilknytning til Det 
medisinsk-odontologiske fakultet (MOF). Disse har samlet en egenkapital på over 120 
millioner kroner, og deler årlig ut mellom 1 og 3 millioner kroner i støtte til aktivitet ved 
fakultetet. Det er varierende i hvilken grad stiftelsene er tilknyttet fakultetet. I fondene 
som er tettest koblet til MOF består styrene utelukkende av representanter for fakultetet, 
mens i andre fond skal fakultetet kun stille med et medlem til innstillingsråd i forbindelse 
med utdeling av midler.  
 


Flere fond og legater ved MOF går inn i nye oppnevningsperioder for styremedlemmer 
og komitemedlemmer for utdeling av midler. I noen fond og legater oppnevner 
fakultetsstyret styremedlemmer, mens for andre skal fakultetsstyret fremme forslag til 
medlemmer som Universitetsstyret deretter oppnevner. 
 
Vi ber om fullmakt til dekan for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved 
behov. 
 


I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende 


styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret: 


1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning 


Fondet har som formål å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene 
anorexia nervosa og bulimia nervosa. 
 
Ifølge vedtektene skal fakultetsstyret foreslå 3 medlemmer som oppnevnes av 
Universitetsstyret. P.t. er følgende styre oppnevnt frem til 31.07.17 


 Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1 


 Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


 Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin 
 
På grunn av endringer i bemanningen ved fakultetet må Guttormsen og Jonassen 
erstattes i sine verv. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår 
derfor følgende styremedlemmer til Eva Torhilds minnefond for perioden 1.1.2016 til 
31.7.2017 (Fakultetsledelsens forslag): 


 Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin 


 Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


 Professor Tone Tangen, Klinisk Institutt 1 
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2. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser 


Stiftelsen ledes av et styre på 3 medlemmer. Ett medlem skal oppnevnes av 
Universitetet i Bergen. De to øvrige styremedlemmene er Peter Frølich (leder) og 
spesialist i psykiatri Tor Jacob Moe. 
 
Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1, reoppnevnes til 
styret i Dr Einar Martens fond for perioden 2016-2018. Gilhus er UiBs styremedlem i dag 
og har takket ja til å fortsette.  
 


3. Norsk Dental Depots fond  


Fondets formål er å fremme odontologisk forskning. 
 
Styret består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for tre år av gangen. 


 et medlem og et varamedlem oppnevnes av AS Norsk Dental Depot 


 et medlem og et varamedlem oppnevnes av Det akademiske kollegium etter 
innstilling fra styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 et medlem oppnevnes av Norges Forskningsråd etter innstilling fra styret for Det 
medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende kandidater til 
styret i Norsk Dental Depot for perioden 1.1.2015-31.12.2017: 
 
Til reoppnevning av Universitetsstyret: 
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi  
Varamedlem: Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi  
 
Til reoppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret: 
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1 


 


4. Forskningsfond for krybbedød 


Fondet midler skal gå til krybbedødsforskning. 3 av de 5 styremedlemmene skal 
oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret. 
 
Krybbedød er et mindre problem i dag enn da fondet ble opprettet, og det er derfor lite 
forskning på det. Det sittende styret har vedtatt at fondet skal avvikles innen 5 år. 
 
Det foreslås derfor at det sittende styret videreføres: 
Professor emeritus Lorentz Irgens, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Professor Inge Morild, Klinisk Institutt 1 
Professor II Britt Torunn Skadberg, Klinisk Institutt 2 
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II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende 


medlemmer til utdelingskomiteer: 


1. Legatkomité  


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevnte i styresak 105/13 
følgende medlemmer til Legatkomiteen for perioden 01.8.2013 til 31.7.2017: 
 


Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1 
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen ved Institutt for biomedisin 
Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2  
 
På grunn av endringer i bemanningen ved fakultetet må Guttormsen og Jonassen 
erstattes i sine verv. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner 
derfor følgende medlemmer til legatkomiteen for perioden 1.1.2016 til 31.7.2017 
(Fakultetsledelsens forslag): 


 Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin 


 Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


 Professor II Karen Rosendahl, Klinisk Institutt 1  


 Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2  
 
 
 
 


Legatkomiteen skal ha ansvar for utarbeiding av innstilling til utdeling av midler fra 
følgende fond og legater: 


 Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen  


 Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen 


 L. Meltzers Høyskolefond (reisestøtte) 


2. Oddmars medisinske fond 


Universitetsstyret (tidligere Det akademiske kollegium ved UiB) er fondets styre. 
 
Etter vedtektene § 4, jfr § 8 skal utdelingen skje av et fondsutvalg. 
 
Fondsutvalget består av 3 medlemmer. Ifølge vedtektene er funksjonstiden 3 år. 
- et medlem oppnevnt av Det medisinsk-odontologiske fakultet v/UiB 
- et medlem oppnevnt av Det medisinske fakultet v/UiO 
- Prof. Dr. med. Henning Schønsby så lenge han ønsker å være medlem. Styret i Norsk 
Gastroenterologisk forening oppnevner hans etterfølger blant spesialister i 
fordøyelsessykdommer. 
 
Fakultetsstyret reoppnevner professor II Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1, til 
fondsutvalget for utdeling av Oddmars medisinske fond for en periode på 3 år fra 
1.1.2015-31.12.2017. Gilja er utvalgsmedlem i dag og har takket ja til å fortsette. 
 


3. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, innstillingsråd, periode 


1.1.2016-31.12.2018 


 
Fondets formål er å stimulere til pediatrisk forskning på et internasjonalt nivå ved 
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Barneklinikken, og i norsk pediatri, ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under 
utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med 
internasjonale pediatriske forskere og forskningsmiljøer. 
 
Fondet skal ha et innstillingsråd med tre medlemmer. Ett medlem med personlig 
varamedlem oppnevnes av Det medisinsk-odontologiske fakultet. Det oppnevnte medlem 
bør ha professorkompetanse. 
 
Det medisinsk odontologiske fakultet oppnevner følgende kandidater til innstillingsrådet i 
Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken: 
 
Medlem: Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2  
Varamedlem: Professor II Ansgar Berg, Klinisk Institutt 2 
 
 


 


 


Forslag til vedtak: 


I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende 


styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret: 


1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 1.1.2016 til 31.7.2017 


Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin 
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
Professor Tone Tangen, Klinisk institutt 1  


2. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser – periode 2016-2018 


Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1, reoppnevnes til 
styret i Dr Einar Martens fond. 
 


3. Norsk Dental Depots fond – periode 1.1.2015-31.12.2017 


Til reoppnevning av Universitetsstyret: 
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi 
Varamedlem: Professor Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi 
 
Til reoppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret: 
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1 
 


4. Forskningsfond for krybbedød – periode 1.1.2016-31.12.2018 


Professor emeritus Lorentz Irgens, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Professor Inge Morild, Klinisk Institutt 1 
Professor II Britt Torunn Skadberg, Klinisk Institutt 2 
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II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende 


medlemmer til utdelingskomiteer: 


1. Legatkomité – periode 1.1.2016 til 31.7.2017 


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


2. Oddmars medisinske fond, fondsutvalg – periode 1.1.2016-31.12.2018: 


Professor II Odd Helge Gilja, Klinisk institutt 1 
 


3. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, innstillingsråd, periode 


1.1.2016-31.12.2018 


 
Medlem: Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2  
Varamedlem: Professor II Ansgar Berg, Klinisk Institutt 2 
 
 
Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved 
behov. 
 


 


 
21.10.2015 – STEOL/ØRH 








 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 9. september 2015 kl. 13.15 


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


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


Professor Helga Birgitte Salvesen  
    Professor Thorkild Tylleskär (vara)  
    Professor Linda Elin Birkahaug Stuhr (vara)  
     
Gruppe B  Stipendiat Maria Teresa Bezem    
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Eivind Valestrand 
    Student Tharsicah Pararajasingham 
 
 
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF  
 
 
Meldt forfall:  Professor Gunnar Mellgren (gruppe A) 
    Professor Trond Riise (gruppe A)  


 
 


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


Controller Beathe Bjørneberg  
Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Rådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 73/15)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 65/15 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 66/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 24.06.2015.   
  Protokollen ble godkjent.  
 
Sak 67/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 63/15 på 
sirkulasjon.   


  Protokollen ble godkjent.  
 
Sak 68/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 64/15 på 
sirkulasjon.   


  Protokollen ble godkjent.  
 
Sak 69/15 Fakultetsstyret 01.08.2015-31.07.2016 – Nye styremedlemmer fra gruppe 


B og D   
Saksforelegg av 25.08.2015 (ePhorte 13/8776)   
 
 Vedtak:  
1. Styret tar valgene i gruppe B og D til orientering. 
2. Styret tar endringen i fakultetsstyrets sammensetning i gruppe A til 


orientering.  
 
Sak 70/15 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet våren 2016  
Saksforelegg av 24.08.2015 (ePhorte 13/8776)   
  
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2016 til 
orientering.  
 
 


Sak 71/15 Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet  
Saksforelegg av 31.08.2015 (ePhorte 15/9690)    


 
 Vedtak:  


1. Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende nye representanter i 
Tilsettingsrådet: 


 Eyvind Rødahl blir ny vara for leder/dekan  


 Eivind Valestrand fortsetter som representant for studentene med 
Tharsicah Pararajasingham som vara 


 Maria Teresa Bezem blir ny representant for arbeidsgiver (gruppe 
B) med Siri F. Kvalheim som vara 
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Sak 72/15 Økonomirapport pr. juli 2015 
Saksforelegg av 28.08.2015 (ePhorte 14/5423)   


 
 Vedtak:  
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2015 til orientering. 
2. Fakultetsstyret tar status Odontologisk universitetsklinikk til orientering. 


 
Sak 73/15 Budsjettforslag 2016 


Saksforelegg av 02.09.2015 (ePhorte 15/5771)     
 


 Vedtak:  
1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2016. 


 
Sak 74/15 Oppnevning av ny programsensor for ernæringsstudiene ved Det 


medisinsk-odontologiske fakultet  
  Saksforelegg av 24.08.2015 (ePhorte 07/15592)   


  
Vedtak:  
Dosent Frode Slinde oppnevnes som programsensor for ernæringsstudiene 
ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 01.01.2016 til og med 
31.12.2019.  


 
Sak 75/15 Utlysning – Førsteamanuensis i odontologi (periodonti) – Institutt for 


klinisk odontologi 
Saksforelegg av 24.08.2015 (ePhorte 15/8950)   


 
 Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 


stilling som førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt 
for klinisk odontologi. 


2. Det forutsettes av Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning 
for stillingen innenfor egen budsjettramme. 


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


 
 


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


 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat – Komitémøte i REK vest, 04.06.2015.  
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 19.06.2015.  
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015.  
d) Oppfølging av HMS-rapport 2014 (ePhorte 14/11154).   
e) Endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven 


(UHL) – Fakultetets høringssvar (ePhorte 15/7430).  
f) Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger v/UiB – Vedtak i sak 


29/15 i universitetsstyret (ePhorte 15/4219).  
g) Oppnevning av styringsgruppe – Evaluering av organisasjonsendring ved 


IKO-OUK i 2012 (ePhorte 15/5097).  
h) Dekanen orienterer  


1. Fusjon: Det er besluttet å starte en utredning om et nytt 
profesjonsuniversitet blant flere høgskoler på Vestlandet. Universitetet i 
Bergen omfattes ikke av utredningen.  


2. Varsel om vedtak og varsel om overtredelsesgebyr fra Datatilsynet:   



http://pahoyden.no/2015/09/vil-greie-ut-nytt-profesjonsuniversitet-pa-vestlandet

http://pahoyden.no/2015/09/vil-greie-ut-nytt-profesjonsuniversitet-pa-vestlandet
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UiB har godtatt et overtredelsesgebyr fra Datatilsynet for uautorisert 
utlevering av forskningsdata. UiB arbeider nå med en gjennomgang av 
internkontrollsystemet og implementeringen av dette for å identifisere 
og utbedre mangler. Saken understreker behovet for en serverløsning 
med sikker lagring av sensitive data ved UiB, og fakultetet foreslår også 
at UiB bør ha et personvernombud for helseforskingsprosjekter.  
Fakultetet har allerede iverksatt ulike tiltak for å skaffe oversikt over 
forskningsprosjekt hvor UiB er forskningsansvarlig institusjon. I tillegg 
vil fakultetet oppdatere planer for opplæringstiltak på ulike nivå for å 
sikre at prosjektledere og administrasjon er kjent med gjeldende rutiner, 
prosedyrer og regelverk. 


 
 
IV   EVENTUELT  
  Intet.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.15.   
 
09.09.2015/raho   



http://www.uib.no/aktuelt/90418/uib-f%C3%A5r-forelegg-fra-datatilsynet

http://www.uib.no/aktuelt/90418/uib-f%C3%A5r-forelegg-fra-datatilsynet
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
   
 
  Styresak: 85/15 


Sak nr.:  2015/10978  Møte: 28.10.2015 


 
 
 
FRÅVIK FRÅ KRAV OM SAKKYNDIG BEDØMMING VED DET MEDISINSK-
ODONTOLOGISKE FAKULTET FOR FØRSTEAMANUENSIS II  (BISTILLINGAR 
PÅ ÅREMÅL) DER VISSE VILKÅR ER OPPFYLT 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
- Lov om universitet og høgskular (universitets- og høgskulelova) 
- UiB sitt reglement for tilsetting i vitskaplege stillingar og faglege/administrative 


leiarstillingar 
 


Kva saken gjeld 
Ifølgje Universitets- og høgskulelova og UiB sitt tilsettingsreglement for tilsetting i 
vitskaplege stillingar og faglege/administrative leiarstillingar skal alle vitskaplege 
tilsettingar gjennom ei sakkyndig bedømming av ein oppnemnt komité.  I UiB sitt 
reglement, punkt 2, er det overordna prinsippet at alle vitskaplege kvalifikasjonar skal 
vurderast ved ei sakkyndig bedømming opp mot krava som vert stilt  i utlysing og 
stillingsomtale. 
 
Ei sakkyndig  bedømming er grunngjeve i behov for ei uavhengig fagleg vurdering og 
kvalitetssikring, samstundes som det understreker fagleg autonomi som 
fundamentalt element ved forsking, undervisning og formidling. 
 
Lov om universitet og høgskular (universitets- og høgskulelova) opnar opp for at 
fråvik  er mogleg i særskilte tilfelle: 
 


§ 6-3.Utlysing av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 
«(3) Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger skjer på grunnlag av innstilling. 
Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter den stillingsbeskrivelse som er gitt 
i utlysing og betenkning. Ansettelsesorganet kan avgjøre at det i tillegg skal 
gjennomføres intervju, prøveforelesninger eller andre prøver. Ansettelsesorganet kan 
i særskilte tilfeller bestemme at kravet om sakkyndig bedømmelse kan fravikes for 
undervisnings- og forskerstillinger som ikke er førstestillinger eller professorstillinger» 


 
UiB sitt reglement for tilsetting i vitskaplege stillingar og faglege/administrative 
leiarstillingar opnar opp for at fakultetsstyret kan vedta fråvik av sakkyndig 
bedømming  i særlege tilfelle: 



http://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/§6-3

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

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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Punkt 7. Særskilte reglar for vitskaplege tilsettingsforhold, punkt 7.1. midlertidige 
bistillingar ved UiB: «7.1: Det skal foretas sakkyndig bedømmelse etter 
stillingsbeskrivelse som er tilpasset den vitenskapelige kompetanse som er 
nødvendig for den midlertidige stillingen. Fakultetsstyret kan i særlige tilfelle 
bestemme at kravene til sakkyndig bedømmelse fravikes.» 


 
Det medisinsk-odontologiske fakultet vil fremme forslag om fråvik for krav om 
sakkyndig bedømming av førsteamanuensis II (bistillingar på åremål) i særskilte 
tilfelle der desse vilkåra er oppfylt: 
 


- Det kan dokumenterast doktorgrad innanfor relevant fagfelt 
- Det er berre ein kandidat som kan vere aktuell til stillinga.  
- Instituttleiar har gjennomført referansesjekk, fagleg vurdering og intervju, og 


kan utan tvil innstille personen som fagleg og personleg eigna for stilling som 
førsteamanuensis II 


 


Fakultetsdirektørens merknader : 


Formelt krav for å tilsette ein førsteamanuensis er at kandidaten har oppnådd 
doktorgrad. Tilsettingsprosessen består normalt sett av: Offentleg kunngjering, 
søknad, sakkyndig bedømming, intervju, referansesjekk og instituttleiar si innstilling. I 
nokre tilfelle kan det kome fram eit ønskje om å fråvike  punktet om sakkyndig 
bedømming. I nokre tilfelle meiner instituttleiar at det openbart er unødvendig med 
sakkyndig vurdering. Kriteria for dette er nemnt over. Instituttleiar har likevel ansvar 
for å gjere ei totalvurdering av kandidaten før instituttleiar innstiller kandidaten. 


Forslag til vedtak 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek at fråvik frå 
krav om sakkyndig bedømming av førsteamanuensis II (bistilling på åremål) 
kan skje i særskilte tilfelle der visse vilkår er oppfylt : 


- Det kan dokumenterast doktorgrad innanfor relevant fagfelt. 
- Det er berre ein kandidat som kan vere aktuell til stillinga.  
- Instituttleiar har gjennomført referansesjekk, fagleg vurdering og intervju, og 


kan utan tvil innstille personen som fagleg og personleg eigna for stilling som 
førsteamanuensis II. 


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth  
fakultetsdirektør  Gerd Johannessen 
 
 
 


 seksjonssjef personal 


15.10.2015/ANB  
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Vedlegg:  


- Lov om universitet og høgskular (universitets- og høgskulelova) 
- UiB sitt reglement for tilsetting i vitskaplege stillingar og faglege/administrative 


leiarstillingar 
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REGLEMENT FOR ANSETTELSE I VITENSKAPELIGE 


STILLINGER OG FAGLIGE/ADMINISTRATIVE 


LEDERSTILLINGER 
Vedtatt av universitetsstyret 28.5.2014. 


1. Virkeområdet for reglementet 


Reglementet gjelder ved Universitetet i Bergen (UiB) for alle ansettelser i undervisnings- og 


forskerstillinger, åremålsstillinger og ansettelser med særskilte ansettelsesbestemmelser, som er 


regulert i eller i medhold av universitets- og høyskoleloven. 


Reglementet gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, som lover, 


forskrifter, sentrale avtaler eller Personalreglementet for Universitetet i Bergen og andre interne 


regelverk. 


2. Overordnede prinsipper for rekruttering 


Den best kvalifiserte søker til en ledig stilling skal ansettes.  


Kvalifikasjonsprinsippet bygger på den alminnelige saklighetsnorm som gjelder ved ansettelse i 


statlige stillinger. Avvik fra prinsippet må ha hjemmel i lov eller forskrift. 


I stillinger basert på vitenskapelige kvalifikasjoner kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte 


internasjonale eller nasjonale standarder. De viktigste elementene i vurderingen av hvem som er 


best kvalifisert er: utdanning, andre formelle kvalifikasjoner, vitenskapelig produksjon, 


arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen.  


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse skal dokumenteres på grunnlag av utdanning eller 


undervisning og veiledning.  


Det skal arbeides aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige 


kategorier av stillinger. 


3. Universitetsstyrets funksjon i ansettelsessaker 


3.1 Ansettelse i universitetsstyret 


3.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre  


Universitetsstyret, eller rektor etter fullmakt, utlyser stillinger når ansettelse skal foretas av 


universitetsstyret. 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av styret. 


Dersom rektor er medlem i innstillingsutvalget, avgis forslag til tilsetting. 
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For stillinger som krever vitenskapelig kompetanse skjer innstilling ut fra sakkyndig bedømmelse 


etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Innstillingsutvalget skal gjennomføre intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger, eller andre 


prøver for å vurdere egnethet til stillingen. 


I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


3.1.2 Ansettelse av universitetsdirektør 


Universitetsstyret ansetter selv universitetsdirektør i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre. Åremålsperioden er seks år, ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år.  


3.1.3 Ansettelse av dekan 


Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling gis av et innstillingsutvalg med leder og fire 


medlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis ha tilknytning til fakultetet. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene.  


Universitetsstyret ansetter dekanen etter at fakultetsstyret har hatt anledning til å uttale seg. 


Dekanen ansettes på åremål med åremålsperiode på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


3.1.4 Ansettelse av direktør for Universitetsmuseet i Bergen 


Direktør for Universitetsmuseet i Bergen ansettes i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre, etter at styret for Universitetsmuseet i Bergen har hatt anledning til å uttale 


seg. Åremålsperioden er på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en sammenhengende periode 


på mer enn tolv år.  


3.1.5 Ansettelse av faglige ledere for senter mv 


Når det skal foretas ansettelse i universitetsstyret for stilling som faglig leder for senter mv. foretas 


ansettelsen etter reglene for alminnelig ansettelsesprosedyre, eventuelt med tillegg av særskilte 


prosedyreregler fastsatt i reglene for enheten. 


3.2 Kalling 


Universitetsstyret kan, når særlige grunner taler for det, foreta ansettelse av kvalifiserte personer 


uten forutgående kunngjøring (kalling) i undervisnings- og forskerstillinger, samt i stillinger som leder 


for avdeling og grunnenhet. 


Universitetsledelsens forslag om kalling skal som hovedregel skje på anmodning fra fakultetsstyret 


med klare og entydige anbefalinger fra institutt og fakultet. 


Av likestillingshensyn kan kalling benyttes for å rekruttere kvalifiserte personer fra sektoren, 


forskningsinstitusjonene, næringsliv og forvaltning mv.  


Kalling kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 
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3.3 Delegasjon av universitetsstyrets myndighet i ansettelsessaker 


3.3.1 Delegasjon av myndighet 


Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke 


følger av lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å 


delegere.  


Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og 


på styrets ansvar. 


3.3.2 Utøvelse av delegert myndighet 


Innstillings- og ansettelsesorganer som har fått delegert styrets avgjørelsesmyndighet, anses som 


egne forvaltningsorganer. Organet eller dets medlemmer kan ikke instrueres i enkeltsaker i spørsmål 


som ligger innenfor organets myndighetsområde. 


3.4 Ansettelsessaker som kan bringes inn for universitetsstyret til avgjørelse 


Når et annet organ enn universitetsstyret er ansettelsesorgan, kan følgende saker bringes inn for 


styret til avgjørelse: 


- Hvis innstillingsorganet ikke vil innstille en søker etter henvendelse fra ansettelsesorganet 


iht. tjenestemannsloven § 4 nr. 5 tredje punktum, skal saken avgjøres av universitetsstyret. 


Bare én av dem som er innstilt, eller den som ansettelsesorganet vil ansette, kan da ansettes. 


Den som er innstilt av et mindretall i et innstillingsorgan, regnes også som innstilt. 


- Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. 


tjenestemannsloven § 5 nr. 3 kreve saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes 


i det møte hvor ansettelsessaken behandles, og skal grunngis skriftlig.  


Universitetsstyret kan da bare velge mellom de søkere som noen av ansettelsesorganets 


medlemmer vil ansette.   


4. Ansettelser på fakultetsnivå 


4.1 Ansettelse i fakultetsstyret 


4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre  


Fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og 


åremålsstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. 


Fakultetsstyret skal selv ansette instituttledere og i faste stillinger som førsteamanuensis- og 


professorstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet.   


Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 


bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet.  
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Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv.  


4.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre for fakultet uten institutter 


For fakultet uten institutter foretas innstillinger, som ellers vanligvis foretas av instituttleder, av et 


innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av fakultetsstyret.  


4.1.3 Ansettelse av instituttleder 


Innstilling til instituttlederstilling foretas av et innstillingsutvalg med prodekan som leder, og fire 


medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og 


ett medlem studentene. Ett av medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av 


det aktuelle instituttrådet. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. 


Ansettelse av instituttleder skjer på åremål for fire år av gangen. Ingen kan være ansatt som 


instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


4.2 Ansettelse i ansettelsesutvalg 


Fakultetsstyret kan opprette et ansettelsesutvalg.  


Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker utvalget skal 


avgjøre, med unntak for de stillinger hvor fakultetsstyret ikke kan delegere ansettelsesmyndigheten.   


Ansettelsesutvalget skal ha dekanen som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Det oppnevnes 


personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene.  


Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der 


ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. 


Instituttleder ved grunnenheter tilknyttet fakultetet nedsetter en gruppe som medvirker ved 


intervju, referanseinnhenting og prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses 


hensynet til effektiv og forsvarlig saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling 


foretas av instituttleder selv. 


4.3 Administrativ ansettelse 


Dekanen kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid enn seks 


måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, under 


forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse, og det er dokumentert 


tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den midlertidige stillingen vært utlyst offentlig, kan det etter innstilling fra instituttleder foretas 


ansettelse i ansettelsesutvalg for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og 


i undervisnings- eller forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for 


midlertidig ansettelse og det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 
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Når arbeidets karakter tilsier det, kan forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere 


ansettes administrativt i inntil seks måneder i mindre enn 37,5 prosent av full stilling. Den 


midlertidige ansettelse skjer av fakultetsdirektør etter forslag fra instituttleder. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


5. Ansettelse i styrer med særskilt ansettelsesmyndighet 


5.1 Universitetsmuseet i Bergen 


5.1.1 Ansettelsesmyndighet 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen har ansettelsesmyndighet for alle vitenskapelige stillinger som 


er knyttet til museet.  


Museets direktør ansettes av universitetsstyret iht. pkt. 3.1.4, etter at styret for Universitetsmuseet i 


Bergen har hatt anledning til å uttale seg. 


5.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen kan delegere til museets direktør å foreta utlysning og 


oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der styret har ansettelsesmyndighet.  


Instituttleder ved enheter ved Universitetsmuseet i Bergen foretar innstilling i ansettelsessaker i 


styret. Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling av den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv. 


5.1.3 Administrativ ansettelse 


Museets direktør kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid 


enn seks måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, 


under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og det er 


dokumentert tilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den ledige stillingen vært utlyst offentlig, kan ansettelse foretas i styret for Universitetsmuseet i 


Bergen for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller 


forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og 


det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


6. Generelle saksbehandlingsregler for ansettelsesprosedyren 


6.1 Utlysning 


6.1.1 Ledig stilling skal som hovedregel utlyses offentlig  


Det er ansettelsesorganene som har myndighet til å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger.  


Utlysning skal skje i henhold til statlige og interne retningslinjer.  







6 


 


Før utlysning skjer skal ansettelsesmyndigheten, eller den som har fått delegert slik myndighet, 


kontrollere at utlysningstekst og stillingsbeskrivelse: 


- er i overensstemmelse med enhetens forsknings- og rekrutteringsstrategi 


- har tilstrekkelig dekning i budsjetter 


- har et innhold som gjør at utlysningsteksten sammen med stillingsbeskrivelsen danner de 


nødvendige rammer for ansettelsesprosessen, og kan inngå som en del av arbeidsavtalen 


- har lovhjemmel for ansettelse i midlertidige stillinger 


- er i overenstemmelse med lov og avtaleverket 


- inneholder spesiell invitasjon til å søke, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den 


aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde 


- er sendt til de hovedtillitsvalgte ved UiB som orientering om den lønn stillingen vil bli utlyst med, og 


at merknadsfristen på tre dager er utløpt. 


6.1.2 Utarbeidelse av utlysningstekst 


De faglige krav og beskrivelser av den ledige stillingen utarbeides i samarbeid med det fagmiljøet der 


stillingen skal plasseres. Administrasjonen må sørge for standardmessig utforming av de deler av 


utlysningsteksten som sammen med stillingsbeskrivelsen skal inngå som en del av arbeidsavtalen, og 


som har betydning for overholdelse av lov og avtaleverk.  


Søknadsfrist er normalt 3 uker.  


6.1.3 Fornyet utlysning 


Kvalifikasjonskrav fastsatt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse kan ikke fravikes ved ansettelse i 


stillingen.  


Dersom det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, kan ansettelse ikke skje før etter ny utlysning. 


Stillingen lyses også ut på nytt dersom: 


- det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble utlyst, eller  


- forholdene for øvrig har endret seg vesentlig. 


6.1.4 Unntak fra utlysning 


Utlysning kan unnlates ved administrativ ansettelse for kortere tid enn seks måneder for stillinger 


nevnt under pkt. 4.3, 5.1.3 og 5.2.3, samt ved ansettelse i eksternt finansierte oppdrag etter pkt. 7.3. 


6.1.5 Innsyn i søkerliste og utvidet søkerliste  


Det skal snarest etter at søknadsfristen er gått ut settes opp en offentlig søkerliste iht. offentleglova. 


Listen skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver 


søker. 
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Begjæringer fra søkere om å unntas fra offentlig søkerliste skal undergis en konkret vurdering i hvert 


enkelt tilfelle. 


En søker har rett til å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Denne skal inneholde samtlige øvrige 


søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat 


virksomhet, jf. forvaltningslovforskriften. 


6.2 Sakkyndig bedømmelse 


6.2.1 Den sakkyndige bedømmelsens funksjon i ansettelsesprosessen  


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse. Ordningen med sakkyndig bedømmelse er begrunnet i behov for 


uavhengig faglig vurdering og kvalitetssikring, samtidig som det understreker faglig autonomi som 


fundamentalt element ved forskning, undervisning og formidling. 


6.2.2 Oppnevning av sakkyndig komité 


Oppnevning av sakkyndig komité og mandat avgis av fastsatt myndighet. 


Den sakkyndige komité skal bestå minst av tre medlemmer.  


Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å vurdere alle søkerne som oppfyller 


vilkårene i utlysningen og stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den sakkyndige 


komiteen, med mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. For vurdering av 


søkere til professor- og førsteamanuensisstillinger kan bare en av de sakkyndige være ansatt ved UiB. 


På de fagområder hvor det er hensiktsmessig skal det så langt det er mulig være minst en sakkyndig 


fra utlandet. For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger bør minst en sakkyndig være ansatt 


utenfor UiB.  


For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de sakkyndige ha 


professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. For 


førsteamanuensisstillinger skal minst en av de sakkyndige ha professorkompetanse, og de øvrige 


minst førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av 


fagområdet. 


For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger oppnevnes 


sakkyndige med professor- eller førsteamanuensiskompetanse, avhengig av stillingens vitenskapelige 


nivå. I særlige tilfelle kan en postdoktor med kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet 


benyttes.  UiB-ansatte postdoktorer uten pliktarbeid kan ikke benyttes. Se for øvrig de spesielle 


saksbehandlingsregler for henholdsvis stipendiatstillinger (punktene 6.2.6 og 7.4) og 


postdoktorstillinger (punkt 7.5).  


I tillegg til de ordinære sakkyndige kan det i særlige tilfelle utpekes én eller flere spesialsakkyndige til 


å vurdere deler av det materiale søkerne har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir 


individuelle vurderinger til veiledning for de ordinære sakkyndige.  
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Sakkyndige må ikke være i slekt med eller ha slik tilknytning til søkere at de er inhabile etter 


forvaltningslovens regler.  Heller ikke må det foreligge andre særegne forhold som er egnet til å 


svekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om den sakkyndige 


bedømmelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den sakkyndige selv eller noen som 


den sakkyndige har nær personlig tilknytning til. 


6.2.3 Mandat for sakkyndig komité 


Den sakkyndige komité skal på bakgrunn av innsendt materiale og dokumenterte forhold foreta en 


bedømming og rangering av:  


- Søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder, og i forhold til de vitenskapelige kvalifikasjonskrav for den ledige 


stillingen slik de er angitt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse.  


- Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisningserfaring 


og veiledning.  


- Andre dokumenterte faglige kvalifikasjoner med utgangspunkt i krav angitt i utlysningstekst 


og stillingsbeskrivelse. 


Det må fremkomme av bedømmelsen hvem som er kvalifisert, og den faglige avstanden mellom de 


kvalifiserte må beskrives i tillegg til rangering. Bedømmelsen skal være mest omfattende for de best 


kvalifiserte søkerne. Bedømmelse og rangering skal ta hensyn til det tidsspenn resultatene er 


oppnådd innenfor, og det skal legges mest vekt på nylig oppnådde resultater.  


Dersom det i utlysningsteksten er åpnet for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling med sikte på 


kvalifisering og fast ansettelse, skal den sakkyndige komité uttale seg om søkere har faglige 


forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av fastsatt midlertidig 


ansettelsesperiode. 


Komiteen skal ikke uttale seg om spørsmål om likestilling, fortrinnsrett, personlig egnethet eller 


andre forhold som ikke gjelder søkernes samlede dokumenterte faglige kvalifikasjoner.  


De sakkyndige skal normalt arbeide som komité, men i enkelte tilfelle kan det bestemmes at de 


sakkyndige skal avgi individuelle vurderinger. Er det dissens i komiteen, skal begrunnelsen for de 


forskjellige standpunkter fremgå av uttalelsen.  


Den sakkyndige bedømmelse skal normalt foreligge innen tre måneder etter de oppnevnte har 


mottatt nødvendige materiale mv. Dersom bedømmelsen ikke kan leveres innen denne fristen, skal 


dette innberettes til fakultetet og begrunnes. 


6.2.4 Søkeres rett til å komme med merknader til den sakkyndige bedømmelse 


Bedømmelseskomiteens vurdering sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å 


påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen 


eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren. 


Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell 
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tilleggsuttalelse før den sakkyndige bedømmelse med merknader og eventuell tilleggsuttalelse 


sendes til innstillende myndighet.  


6.2.5 Innsyn i den sakkyndige bedømmelse og merknader 


Det praktiseres merinnsyn i sakkyndig bedømmelse med merknader og eventuelt tilleggsuttalelse når 


disse er sendt til innstillende myndighet. 


6.2.6 Fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse 


Fakultetsstyret kan beslutte å fravike kravet til sakkyndig bedømmelse for stipendiater, 


vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater.  


Når det er gjort fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse, må innstillende myndighet vurdere om 


søkerne oppfyller kravene til basisutdannelse, og om de er tilstrekkelig faglig kompetent til det 


doktorgradsprogram eller den plan for spesialistutdanning som ansettelsen gjelder. 


 


6.3 Innstilling 


6.3.1 Innstillingsmyndighet og rangering 


Innstilling foretas av innstillingsutvalg eller den som har innstillingsmyndighet. 


Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i den 


rekke følge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved innstillingen, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle 


stillingskategori på vedkommende fagområde.  


6.3.2 Grunnlaget og vurderinger for innstilling 


Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Det skal i tillegg gjennomføres intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger eller andre prøver 


som grunnlag for innstillingen. Instituttleder eller stillingens nærmeste overordnede skal delta ved 


intervju. Ved prøveforelesninger eller andre prøver bør samme myndighetsperson delta. 


I innstillingen skal det blant annet foretas en vurdering av søkernes personlige egnethet. Vurderingen 


av personlig egnethet for den aktuelle stillingen må i stor grad bygge på skjønn. Dersom personlig 


egnethet skal kunne tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers kvalifiserte søkere, må 


innstillingsmyndigheten sørge for at den har et forsvarlig faktisk grunnlag for vurderingen. Dette 


innebærer at det må gjennomføres intervju og at aktuelle referanser innhentes. Det bør i tillegg gå 


klart frem av innstillingen hvilke egenskaper ved en ellers godt kvalifisert søker som tilsier at 


vedkommende sin personlige egnethet for stillingen er dårligere. I alle fall må saken være 


tilstrekkelig opplyst med hensyn til dette kriteriet. Egenskapene som vektlegges må ha relevans for 


arbeidet som skal utføres. 
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I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


6.3.3 Utforming av innstilling 


Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, vitenskapelige og andre formelle 


kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av: 


- krav i utlysning og stillingsbeskrivelse 


- opplysninger i søknadene  


- uttalelse fra sakkyndig komité med eventuelle merknader 


- opplysninger fra intervju, referanser, prøveforelesninger eller andre prøver mv. 


Innstillingen skal også inneholde merknader om særlige forhold som er kommet frem under 


ansettelsesprosedyren og som kan ha betydning for vurderingen av ansettelsen. 


6.3.4 Innsyn i innstillingen 


En søker har etter forvaltningslovforskriften rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til 


stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. En søker har også rett til å gjøre seg kjent med om det 


foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor 


mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått.  


En søker har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som 


innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder nye 


faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken.  


En søker kan i tillegg til innstillingen ha krav på innsyn i deler av referat fra intervju, 


prøveforelesninger e.l. i henhold til forvaltningslovforskriften § 18. 


Likestillingskomiteen ved UiB sendes gjenpart av innstillingen og de sakkyndiges uttalelse, og gis 


anledning til uttalelse innen 3 virkedager. Uttalelse fra komiteen skal følge saken til 


ansettelsesorganet. 


Ved begjæring om innsyn fra offentligheten skal merinnsyn vurderes konkret. Det er aldri aktuelt å 


praktisere merinnsyn i taushetsbelagte opplysninger. 


6.4 Ansettelse 


6.4.1 Ansettelsesorganets kontrollfunksjon 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling. Ansettelsesorganet må vurdere om innstillingen bygger på 


et forsvarlig, saklig grunnlag ut fra de kvalifikasjonskrav og behov som fremgår av utlysning og 


stillingsbeskrivelse, sakkyndig bedømmelse og personlig egnethet mv. 


Dersom ansettelsesorganet vil ansette en søker som ikke er innstilt, skal ansettelsesorganet be om 


skriftlig uttalelse om vedkommende fra innstillingsorganet. Også et mindretall i ansettelsesorganet 
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kan be om slik uttalelse. Hvis innstillingsorganet likevel ikke vil innstille vedkommende og 


ansettelsesorganet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av universitetsstyret iht. pkt. 3.4. 


Er ansettelsesorganet i tvil om den sakkyndige bedømmelsen er adekvat og forsvarlig, skal 


ansettelsesorganet foreta det som er nødvendig for å avklare og eventuelt korrigere en slik 


uoverensstemmelse, men ikke selv foreta en sakkyndig bedømmelse. Dette kan skje ved at 


ansettelsesorganet: 


- ber om en tilleggsuttalelse fra den sakkyndige komiteen  


- oppnevner en komité som foretar en gjennomgang av selve bedømmelsen for å vurdere om denne 


er bygget på en riktig bedømmelsesnorm 


- oppnevner flere sakkyndige eller en ny sakkyndig komité 


6.4.2 Anvendelse av kvalifikasjonsprinsippet 


Ansettelsesorganet skal ansette den søker som er best kvalifisert for den ledige stillingen. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved ansettelse, hvis det ene kjønn er underrepresentert på vedkommende 


fagområde. 


6.4.3 Saksbehandlingen i ansettelsesorganet  


Ansettelse i universitetsstyret og fakultetsstyret skjer i møte.  


Ansettelse i ansettelsesutvalg skjer ved at saksdokumentene sendes til ansettelsesutvalgets 


medlemmer, som hver for seg avgir uttalelse. Leder av ansettelsesutvalget avgir sin uttalelse til slutt. 


Det avholdes møte når ett medlem av ansettelsesutvalget krever det, eller når det er dissens blant 


ansettelsesutvalgets medlemmer. 


Medlemmer av ansettelsesorganet som har deltatt i innstillende myndighets behandling av saken 


eller vært medlem av sakkyndig komité, bør vike sete ved ansettelsesorganets behandling av saken.  


Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. pkt. 3.4 kreve 


saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes i det møte hvor ansettelsessaken 


behandles, og skal grunngis skriftlig. 


Ansettelsesorganet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og 


underskriver. Ved stemmelikhet har ansettelsesorganets leder dobbeltstemme.  


Ansettelsesorganets vedtak tas inn i en protokoll hvor det skal fremgå hvordan den enkelte har 


stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved protokolltilførsel. 


Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av ansettelsesorganets behandling av saken i møtet. 


6.4.4 Innsyn i ansettelsesorganets vurderinger og vedtak  


Ansettelsesorganets vedtak er offentlig. 
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En søker har ikke rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder vurderinger 


som er gjort eller gitt av ansettelsesorganet.  


7. Særskilte regler for vitenskapelige ansettelsesforhold 


7.1 Midlertidige bistillinger ved UiB 


Det kan foretas midlertidig ansettelse i bistilling i inntil 20 prosent av undervisnings- og 


forskerstilling. 


Det er en forutsetning for midlertidig bistilling ved UiB at den som ansettes har hovedstilling hos 


annen arbeidsgiver. Ved opphør av hovedstilling opphører også den midlertidige bistillingen uten 


oppsigelse. 


Det skal foretas sakkyndig bedømmelse etter stillingsbeskrivelse som er tilpasset den vitenskapelige 


kompetanse som er nødvendig for den midlertidige stillingen. Fakultetsstyret kan i særlige tilfelle 


bestemme at kravene til sakkyndig bedømmelse fravikes. For ansatt i midlertidig bistilling ved UiB 


som har oppnådd kompetanseerklæring for II-stilling og som søker ledig hovedstilling, skal det 


foretas ny bedømmelse basert på de ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar 


med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for hovedstillingen.  


 


7.2 Kombinerte stillinger 


En kombinert stilling er en fast hovedstilling og en fast bistilling med inntil 20 prosent  av full stilling, 


som etter avtale mellom ulike arbeidsgivere er knyttet sammen på den måten at den ansatte som 


har hovedstillingen er pålagt bistillingen. Kombinerte stillinger skiller seg fra andre 


stillingskombinasjoner ved at bistillingen behandles som et tillegg til hovedlønnen, og ikke blir lagt til 


stillingsprosenten. 


Avtalen skal avklare arbeidsgivernes forpliktelser når det gjelder arbeidstakere i kombinerte 


stillinger, og tilrettelegging og finansiering for de forsknings- og undervisningsfunksjoner som 


arbeidstakere i kombinerte stillinger skal ivareta.  Det skal legges til rette for at hvert av 


arbeidsforholdene tilpasses slik at arbeidspliktene i begge stillinger ivaretas.  


Kombinerte stillinger skal lyses ut samtidig i fellesskap av hoved- og bistillingsarbeidsgiver.  


Søkere må oppfylle ansettelsesvilkårene og kompetansekravene for begge stillingene. Fakultetsstyret 


kan for bistilling ved UiB i særlige tilfelle bestemme at kravene til ordinær sakkyndig bedømmelse 


fravikes. For bistillingsinnehaver ved UiB som har oppnådd slik begrenset kompetanseerklæring, og 


som søker om annen fast ansettelse eller opprykk, skal det foretas ny bedømmelse basert på de 


ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder. 


Dersom den ene arbeidsgiver ønsker å ansette en søker som den andre arbeidsgiver ikke finner 


kvalifisert, kunngjøres stillingene på nytt. Før ansettelse i hovedstillingen skal ansettelsesorganet for 


bistillingen godkjenne ansettelsen. 
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Arbeidstakere i kombinerte stillinger skal følge begge parters regler for sikring av konfidensiell 


informasjon.  


Søknad/melding om ferie, sykdom og annet fravær skal forelegges begge arbeidsgivere. 


Ved opphør av ansettelse i hovedstillingen, opphører også ansettelsen i bistillingen. Selvstendig 


opphør av bistillingen, skjer etter de alminnelige opphørsregler i biarbeidsgiverens virksomhet. 


Pensjonsforhold for kombinerte stillinger må avklares individuelt med Statens Pensjonskasse. 


7.3 Eksternt finansierte oppdrag 


Etter forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 kan det blant annet gjøres unntak fra 


tjenestemannslovens regler om utlysning, innstilling og ansettelse for stillinger i eksternt finansierte 


oppdrag. 


Ved anvendelse av forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 skal begrepet eksternt finansierte 


oppdrag fortolkes som arbeid som er tidsavgrenset og primært skal utføres på vegne av en annen 


virksomhet som i det hele, eller i det alt vesentlige, finansierer oppdraget. Med eksternt finansiert 


personale forstås ansatte som er midlertidig ansatt for å utføre arbeid i slike oppdrag og som 


finansieres ved inntektsoverføring fra den annen virksomhet. 


Ved UiB skal unntaksregelen praktiseres på følgende måte: 


- Det skal alltid foretas utlysning for stillinger som har varighet over tre år 


- Sakkyndig bedømmelse skal skje iht. reglene i pkt. 6.2.2 eller 6.2.6 


- For utlyste stillinger kan innstilling foretas av instituttleder, eller etter delegasjon av utnevnt 


prosjektleder ansatt ved UiB 


- Ansettelse i stillinger i eksternt finansierte oppdrag kan skje i ansettelsesutvalget 


7.4 Stipendiatstillinger 


Stipendiatstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 


Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst to sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet 


Ansettelser i stipendiatstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


7.5 Postdoktorstillinger 


Postdoktorstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 
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Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst tre sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet.  


Ansettelser i postdoktorstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


8. Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, jf. universitets- og 


høyskoleloven § 11-3 


8.1. Vedtaksorgan  


Ansettelsesorganet selv avgjør sak etter tjenestemannsloven § 17 nr. 3 om avskjed, oppsigelse, 


suspensjon eller ordensstraff.   


For stillinger hvor ansettelsesutvalg er ansettelsesorgan, avgjøres slike saker i fakultetsstyret. 


8.2. Rett til mindretallsanke iht. tjenestemannsloven § 18 nr. 2 


Er det i et ansettelsesorgan ikke flertall for å fatte vedtak om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, 


kan hvert medlem av mindretallet kreve at saken bringes inn til universitetsstyret for avgjørelse. Det 


samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. Krav om dette må fremsettes 


i det møte hvor vedtaket skulle treffes.  


For vedtak i universitetsstyret gjelder ikke reglene om rett til mindretallsanke etter 


tjenestemannsloven § 18 nr. 2.  


8.3 Klageorgan 


Ansatt som har fått avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, kan påklage vedtaket til 


universitetsstyret.  


Er vedtaket fattet av universitetsstyret er departementet klageorgan.  
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk – odontologiske fakultet     


  Styresak: 81/15 


Sak nr.: 15/5771  Møte: 28.10.15 


 


Budsjett og budsjettprosess for 2016 


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 73/15: Budsjettforslag 2016. 
f) Fakultetsstyresak 72/15 og 80/15: Økonomirapport pr juli og pr sept. 
g) Statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/ og særlig 
h) Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler: 


https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-
forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/ 
 


Hva saken gjelder 
I denne saken informeres styret kort om status for budsjettprosess 2016 og premissene så 
langt for budsjettrammene i 2016. Forslag til statsbudsjett 2016 ble lagt fram 7. oktober 2015. 
Fakultetsstyret får framlagt egen sak om prinsipper som skal legges til grunn for 
budsjettfordelingen 2016 i møtet i november. 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. 
 


Status budsjettprosess 
Fakultetet har hatt budsjettmøte med universitetsledelsen og regjeringen har lagt fram 
forslag til statsbudsjett 2016. Fakultetsledelsen legger opp til at fakultetsstyret i neste møte 
den 18. november behandler prinsippene som skal legges til grunn for budsjettfordelingen 
2016. Det er avgjørende hvilke rammer fakultetet får tildelt fra UiB når Universitetsstyret etter 
planen vedtar UiBs budsjett for 2016 den 29. oktober 2015.  
 
Tabell 1: Tidsplan budsjettprosess 2016 


 
 


Statsbudsjett 2016 
Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 2016 den 7. oktober 2015. Budsjettforslaget for 
universitets- og høyskolesektoren er beskrevet i Orientering om forslag til statsbudsjett for 
universiteter og høyskoler 2016. Viktigste moment er: 


- Pris- og lønnskompensasjon på 2,9%. 


Statsbudsjettet legges fram 07.10.2015


Fakultetsstyret budsjett 2016 - status og statsbudsjett 28.10.2015


Universitetsstyret behandler UiBs budsjett 29.10.2015


Fakultetsstyret behandler prinsipper budsjettfordeling 2016 18.11.2015


Fakultetetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2016 fra UiB 30.11.2015


Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjett - fordeling 16.12.2015



http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/
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- Resultatreduksjon for UiB på minus 54,6 mill. 


- Satsingen på rekruttering av internasjonale eliteforskere videreføres ikke. 


- Kutt for effektivisering og avbyråkratisering videreføres, - 14,4 mill. for UiB. 


- Nye rekrutteringsstillinger, 18 til UiB (hvorav 10 midlertidige). 


- Nye studieplasser, hvorav 5 nye studieplasser i medisin (delårseffekt er + 0,3 mill.). 


- Reduksjon i pensjonskostnad på 0,4 % (utgjør om lag 1,6 mill. for MOF). 
 
Statsbudsjettet er ikke vedtatt og regjeringen har ikke flertall. Det kan derfor komme 
endringer i budsjettet når det framlegges til vedtak for Stortinget i desember. 


Premisser for budsjettrammene 2016 
UiB har en utfordring for å dekke inn resultatreduksjon, effektiviseringskutt, rammekutt og 
økte arealkostnader samtidig som det er mange tiltak som vil koste penger i 2016. Det er 
også flere fakulteter ved UiB som har utfordringer med å holde budsjettrammene. 
 
I arbeidet med budsjettrammene ser det foreløpig ut til at det ikke kan påregnes hverken 
pris- og lønnskompensasjon eller andre budsjettøkninger for 2016 når budsjettet skal i 
balanse. Det er også planlagt nedbetaling av tidligere års underskudd som kommer i tillegg til 
en forventet stram budsjettfordeling fra Universitetsstyret. 
 
I neste fakultetsstyremøte planlegges egen sak om prinsippene for budsjettfordeling 2016 
ved fakultetet. Hvordan skal fakultetsbudsjettet fordeles og hvilke prioriteringer er 
nødvendige for å gi mest og best mulig forskning, utdanning og formidling i 2016. 


Fakultetsdirektørens kommentarer  
Fakultetet har god faglig framgang med tilslag i eksterne søkeprosesser, vekst i ekstern 
forskningsfinansiert aktivitet, stort antall publikasjoner, mange kandidater i 
forskerutdanningsløp og kvalitativ god undervisning til mange studenter i en rekke studieløp.  
 
Det er en stor utfordring hvordan vi i størst mulig grad skal skjerme faglig virksomhet for et 
meget stramt budsjett i 2016. Et stramt budsjett krever klare prioriteringer av helt nødvendige 
tiltak og vurdering av utsettelse av andre tiltak.  
 
Fakultetet har en målsetning om budsjettbalanse i 2017 med tilhørende tiltak som skal gi 
fakultetet handlingsrom. Blant annet forventer vi at en del av innstrammingene i 2016 er 
midlertidige. Et handlingsrom fra 2017 forutsetter imidlertid stram økonomistyring ut 2016.  
 
Vårt fakultet har fortsatt en utfordring med høy lønnsandel. Det er nødvendig å etablere en 
plan og gjennomføre tiltak som kan øke våre inntekter og redusere våre kostnader på kort og 
lang sikt. 
 


Forslag til vedtak:  
1. Fakultetsstyret ber om at prinsipper for budsjettfordelingen 2016 legges fram i neste 


fakultetsstyremøte. 


2. Fakultetsstyret tar status for budsjettprosessen 2016 og premissene for 


budsjettfordelingen 2016 så langt til orientering. 
 
 
 


Inger Hjeldnes Senneseth    
Fakultetsdirektør   Ørjan Hauge 
     Seksjonsleder 
 
 


20.10.2015/ Ørjan Hauge 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 
  Styresak: 83/15 


Sak nr.: 2015/5035  Møte: 28.10.2015 


 
 
 
BEREDSKAPSPLAN VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 
 
Bakgrunn 


Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) stiller 
krav til sikkerhet og beredskap ved virksomheter, og ansvar legges på både arbeidsgiver og 
medarbeidere. 


Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for beredskapsarbeidet ved statlige 
universiteter og høyskoler. Utdanningsinstitusjonene skal ha en god beredskap, og er pålagt 
å ha egne beredskapsplaner og vurdere om det skal settes i gang tiltak dersom det oppstår 
trusler eller krisehendelser. 


Universitetets overordnede beredskapsplan ble vedtatt av universitetet den 20.10.2011 og 
universitetet er i gang med å utarbeide ny overordnet beredskapsplan.  


Universitetets beredskapsplan skal virke forebyggende og sørge for at skadeomfanget og 
konsekvenser ved kriser og alvorlige hendelser reduseres. Planen skal bidra til at 
universitetet er godt forberedt og systematisk i beredskapshåndtering, med effektiv 
problemløsing og helhetlig informasjonshåndtering og bidra til god håndtering av mennesker 
som involveres hvis en krise skulle inntreffe.  


Politi og brannvesen har ansvar for håndtering av kriser og større ulykker på 
universitetsområdene og oppretter en skadestedsledelse. Universitetets beredskapsplan er 
utarbeidet for å sikre at institusjonen er i stand til å bistå skadestedsledelsen i deres 
håndtering av ulykker og sikre liv, helse og materiell. 


Forslag til beredskapsplan for Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Fakultetsledelsen har sett behov for å revidere fakultetets beredskapsplan i tråd med 
universitetets beredskapsplan. I tidligere HMS-årsrapporter har flere enheter ved fakultetet 
rapportert at de må bli bedre når det gjelder kartlegging og vurdering av risiko knyttet til 
HMS. Fakultetets virksomhet og aktiviteter er omfattende og variert, og alle enheter, med 
unntak av fakultetssekretariatet, rapporterer at det blir utført risikofylt arbeid ved enheten.  
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Fakultetet oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av instituttleder Rolf Reed (leder), 
instituttleder Per Bakke, administrasjonssjef Tone Friis Hordvik og rådgiver Gjert Bakkevold 
som ble bedt om å utarbeide en helhetlig beredskapsplan for fakultetet og gi retningslinjer for 
risikovurderinger og planer som bør etableres ved enhetene. I gruppens forslag til 
beredskapsplan skisseres det hvordan fakultetets beredskap er organisert med sjekklister og 
telefonlister. Det er videre utformet en rekke tiltakskort for håndtering av uønskede 
hendelser. Instituttene kan utarbeide egne tiltakskort for håndtering av hendelser som er 
spesielle for enheten og som ikke dekkes av de tiltakskortene som er beskrevet i denne 
planen. Tiltakskortene og sjekklistene skal være til hjelp for å redusere skadeomfanget i 
tilfelle det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon. I planen og tiltakskort er det bl.a. tatt 
hensyn til at fakultetets virksomhet foregår i bygg tilhørende universitetet eller Helse Bergen, 
og at hendelser må meldes til ulike driftsorganisasjoner. Videre er det tatt med 
oversikt/kontaktliste for andre enheter som benytter bygninger ved fakultetet. 
 
Beredskapsplanen er et dynamisk dokument og såpass detaljert at det er nødvendig med 
årlig (gjerne halvårig) oppdatering av innholdet.   
 
Utkast til beredskapsplan ble sendt til instituttene hvor de fikk anledning til å komme med 
innspill innen 20.08.2015. De mottatte innspillene fra Institutt for klinisk odontologi, Institutt 
for biomedisin og Institutt for global helse og samfunnsmedisin er gjennomgått av 
arbeidsgruppen og instituttenes innspill og arbeidsgruppens kommentarer til disse er vedlagt 
denne saken.  
 
Fakultetet har opprettet en nettside for beredskap: http://www.uib.no/mofa/87261/beredskap-
ved-mof-rutiner-og-kontaktinformasjon#       
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til beredskapsplan for Det medisinsk-odontologiske 
fakultet. 


 
Vedlegg:  1) Forslag til beredskapsplan for Det medisinsk-odontologiske fakultet 
  2) Innspill fra instituttene 
  3) Oversikt over innspill fra instituttene med arbeidsgruppens kommentarer 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør      Gjert Bakkevold 
        rådgiver 
 
 
12.10.2015 / GJB       



http://www.uib.no/mofa/87261/beredskap-ved-mof-rutiner-og-kontaktinformasjon

http://www.uib.no/mofa/87261/beredskap-ved-mof-rutiner-og-kontaktinformasjon
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Beredskapssituasjoner  
Fare/ulykkessituasjoner som er vurdert, og som det er laget planer (tiltakskort) for. 


Hendelse/situasjon Tiltakskortnr. Referanse til instruks/prosedyre 
Brann og eksplosjon 1  (kap. 3.2) Se også UiBs branninstruks  


http://www.uib.no/poa/hms-
portalen/76539/brannvern 


Personskade 2  (kap. 3.3) http://www.uib.no/poa/hms-
portalen/76356/vold-og-trusler 


Dødsfall 3  (kap. 3.4) Se Appendiks A1 og A2 


Gasslekkasje 4  (kap. 3.5) Se prosedyre om gass/gassflasker 
http://www.uib.no/poa/hms-
portalen/74467/gass-og-gassflasker# 


Vannskade 5  (kap. 3.6)  
Miljøutslipp / søl av kjemikalier 6  (kap. 3.7) http://www.uib.no/poa/hms-


portalen/74350/generelle-reglar-handtering-
av-kjemikaliar 


Skadeverk 7  (kap. 3.8) http://www.uib.no/poa/hms-
portalen/77126/rutiner-ved-innbrudd-og-
tyveri# 


Innbrudd  
Tyveri   
Datainnbrudd/IT-sikkerhet Ikke tiltakskort http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-


OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-
Informasjons-og-
kommunikasjonsteknologi/Overordnet-IKT-
sikkerhetspolitikk-ved-UiB 
 
https://it.uib.no/IT-sikkerhet 


Alvorlig trussel og truende 
adferd 


8  (kap. 3.9) http://www.uib.no/poa/hms-
portalen/76356/vold-og-trusler 


Mediekontakt i krisesituasjon 9  (kap. 3.10)  
Fusk i forskning eller ved 
eksamen 


Ikke tiltakskort http://www.uib.no/foransatte/86227/fusk-
og-plagiat  


Pandemi Ikke tiltakskort Pandemiplan for UiB er vedlagt i UiB’s 
beredskapsplan: 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-
Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-
ved-UiB/Pandemiplan-for-Universitetet-i-
Bergen  


Feltarbeid Ikke tiltakskort http://www.uib.no/poa/hms-
portalen/74480/feltarbeid-og-tokt# 
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http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76539/brannvern

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76356/vold-og-trusler
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http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74467/gass-og-gassflasker

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74467/gass-og-gassflasker
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http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74350/generelle-reglar-handtering-av-kjemikaliar

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/77126/rutiner-ved-innbrudd-og-tyveri

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/77126/rutiner-ved-innbrudd-og-tyveri

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/77126/rutiner-ved-innbrudd-og-tyveri

http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi/Overordnet-IKT-sikkerhetspolitikk-ved-UiB

http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi/Overordnet-IKT-sikkerhetspolitikk-ved-UiB

http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi/Overordnet-IKT-sikkerhetspolitikk-ved-UiB

http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi/Overordnet-IKT-sikkerhetspolitikk-ved-UiB

http://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.3-Informasjons-og-kommunikasjonsteknologi/Overordnet-IKT-sikkerhetspolitikk-ved-UiB

https://it.uib.no/IT-sikkerhet

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76356/vold-og-trusler

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76356/vold-og-trusler

http://www.uib.no/foransatte/86227/fusk-og-plagiat

http://www.uib.no/foransatte/86227/fusk-og-plagiat

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Pandemiplan-for-Universitetet-i-Bergen

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Pandemiplan-for-Universitetet-i-Bergen

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Pandemiplan-for-Universitetet-i-Bergen

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.6-Beredskapsplan-ved-UiB/Pandemiplan-for-Universitetet-i-Bergen

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt
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1 Beredskapsarbeid 
Krav til sikkerhet og beredskap er forankret i Forskrift om systematisk helse, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), og ansvar legges på både arbeidsgiver og 
medarbeidere.  


Arbeidsgiver skal kartlegge og vurdere risiko ved virksomheten, og iverksette tiltak for å redusere 
eventuell risiko til et akseptabelt nivå. Dette innebærer både forebyggende arbeid og 
beredskapsarbeid for å håndtere kriser og alvorlige hendelser på en best mulig måte.  


Institutter og seksjoner som har tilholdssted i bygg tilhørende Helse Bergen, skal rette seg etter 
beredskapsplaner utarbeidet for de respektive bygg. Fakultetet v/fakultetsdirektøren varsles dersom 
ansatte, studenter eller andre tilknyttede personer er involvert og vurderer om Universitetets 
beredskapsplan skal iverksettes helt eller delvis. 


 


1.1 Prinsipper for beredskapsledelse 
Universitetet legger vekt på at håndtering av krisesituasjoner skal være mest mulig lik håndtering av 
andre forhold ved universitetet. Med dette menes: 


Ansvarsprinsippet: Den som har ansvar i en normalsituasjon har også ansvar ved ekstraordinære 
hendelser. 


Likhetsprinsippet: Organisasjonen i beredskap, skal være mest mulig lik den organisasjonen har 
til daglig. 


Nærhetsprinsippet:  Hendelser skal håndteres på et lavest mulig nivå. 


Samvirkeprinsippet:  Fakultetet har et selvstendig ansvar for å sikre samvirke med relevante 
aktører og virksomheter med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 


 


1.2 UiBs beredskapsarbeid og beredskapsplan 
Politi og brannvesen har ansvar for håndtering av kriser og større ulykker på universitetsområdene 
og oppretter en skadestedsledelse.  


Universitetets beredskapsplan er utarbeidet for å sikre at institusjonen er i stand til å bistå 
skadestedsledelsen i deres håndtering av ulykker og sikre liv, helse og materiell. 


Beredskapsplanen skal benyttes ved interne og eksterne kriser og uønskede hendelser som kan få 
alvorlige konsekvenser for:  







5 


_________________________________________________________________ 
Nødnumre:        UiBs vakttelefon (hele døgnet): 
Brann: 110        55 58 80 81  
Politi: 112        HUS vakttelefon (hele døgnet): 
Ambulanse: 113         55 97 20 04 
 


 


• personer ved UiB  
• institusjonen UiB  


 
Kriser som begrep brukes om situasjoner som truer eller kan true liv og helse, universitetets 
kjernevirksomhet og/eller omdømme. 


Universitetets beredskapsplan skal sørge for at skadeomfanget og konsekvenser ved kriser og 
alvorlige hendelser reduseres. Den skal bidra til effektiv problemløsing og helhetlig 
informasjonshåndtering. Planen skal bidra til at universitetet er godt forberedt og systematisk i sin 
beredskapshåndtering. Planen skal virke forebyggende og forhindre uønskede hendelser. Planen skal 
også bidra til god håndtering av de menneskene som involveres hvis en krise skulle inntreffe.  


Les mer om beredskap ved UiB på: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74591/beredskap   


1.3 Beredskapsledelse ved UiB 
Universitetsdirektøren er øverste beredskapsleder ved Universitetet i Bergen, og skal varsles dersom 
det oppstår kriser eller hendelser som kan innebære fare for liv og helse, skade på miljø, skade på 
omdømme og ved dødsfall. 


Nødetatene overtar beredskapsledelse ved ulykkessted når de er på plass, beredskapsledelsen ved 
UiB blir da supplerende. 


1.3.1 UiBs beredskapsledelse/beredskapsgruppe 
Ved større og/eller alvorlige hendelser aktiveres universitetets beredskapsgruppe. Den sentrale 
beredskapsledelsen har det overordnete ansvaret i en beredskapssituasjon. Det er 
universitetsdirektøren eller den denne bemyndiger, som bestemmer om og når den sentrale 
beredskapsplanen skal settes i verk. Beredskapsledelsen består av følgende personer:  


• Universitetsdirektør (leder), tlf. 55 58 20 00 
• Ass. universitetsdirektør (stedfortreder), tlf. 55 58 20 68 
• HR-direktør, tlf. 55 58 32 83 
• Kommunikasjonsdirektør, tlf. 55 58 69 01 
• Eiendomsdirektør, tlf. 55 58 47 90 
• Studiedirektør, tlf. 55 58 90 74 
• Beredskapsgruppens sekretærer:  


o Seksjonssjef + seniorrådgiver ved HR-avdelingen, tlf. 55 58 87 41 og 55 58 21 63  
 
Ved behov kan andre ledere kalles inn i beredskapsledelsen. Sekretariatet er ved 
Universitetsdirektørens kontor. Beredskapsrom: Møterom 2 i første etasje i Muséplass 1. Se 
Appendiks A4 for detaljer om UiBs beredskapsgruppe og oppgaver lagt til de ulike 
medlemmene/rollene. 


 



http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74591/beredskap





6 


_________________________________________________________________ 
Nødnumre:        UiBs vakttelefon (hele døgnet): 
Brann: 110        55 58 80 81  
Politi: 112        HUS vakttelefon (hele døgnet): 
Ambulanse: 113         55 97 20 04 
 


 


1.3.2 Samhandling mellom nivåene 
 
 Oppgaver  


Dekan og fakultetsdirektør  • Stille på mottakssted for ansatte og studenter i tilfelle 
evakuering, registrere tilstedeværende, bistå og støtte de 
evakuerte 


• Avgi personale til den sentrale beredskapsledelsen etter behov  


Instituttledere og 
administrasjonssjefer  


• Bistå plassansvarlig - brannvern ved evakuering og registrering 
av egne medarbeidere og studenter på samlingsplass 


• Følge disse til et på forhånd definert mottaksbygg 
• Bistå dekan/fakultetsdirektør med registrering av egne 


medarbeidere og studenter på mottakssted 
• Bistå med informasjon og støtte til involverte og for øvrig være 


tilgjengelig etter behov  
 


1.4 Beredskapsplan for Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Beredskapsledelsen ved fakultetet, ledet av dekanen, har det overordnete ansvaret i en 
beredskapssituasjon ved fakultetet dersom dette ikke er tatt hånd om av sentral beredskapsledelse.  


Beredskapsplanen for Det medisinsk-odontologiske fakultet inneholder beskrivelse av ansvar, 
organisering og oppgaver for situasjoner som kan kreve ekstraordinære tiltak for å unngå eller 
begrense skade på mennesker, miljø, materielle verdier og/eller omdømme. Fakultetets 
beredskapsplan må samsvare med UiBs beredskapsplan. 


Fakultetets plan inneholder sjekklister, tiltakskort eller referanse til prosedyrer for mulige uønskede 
situasjoner/hendelser. Hensikten er å bidra til at ledere, medarbeidere og studenter raskt skal kunne 
handle rasjonelt og iverksette eventuelle tiltak. Planen er ment å være et enkelt verktøy både til 
forebyggende arbeid og for bruk i en situasjon der en uønsket hendelse har inntruffet. 


Les mer om beredskap ved fakultetet på: 
http://www.uib.no/mofa/87261/beredskap-ved-mof-rutiner-og-kontaktinformasjon# 


 


  



http://www.uib.no/mofa/87261/beredskap-ved-mof-rutiner-og-kontaktinformasjon
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1.5 Beredskap ved instituttene 
Ved instituttene har instituttleder øverste beredskapsansvar, med administrasjonssjef som 
stedfortreder. I en beredskapssituasjon må beredskapsarbeidet ved instituttet koordineres med 
dekan (fakultetet) og universitetsdirektør (UiB sentralt).  


Instituttene kan utarbeide egne tiltakskort for håndtering av hendelser som er spesielle for enheten 
og som ikke dekkes av de tiltakskortene beskrevet i denne planen. 


 


1.6 Oversikt over eksterne enheter i bygninger ved fakultetet 
 


Bygg og adresse Organisasjon Kontaktperson(er) Telefon arbeid og mobil 


Kalfarveien 31 • Uni Research Helse 
• Folkehelseinstituttet 
• Fjellsiden legesenter 


Guri Rørtveit 
Monica Børmo 


55 58 61 41 
53 20 40 66 / 468 44 678 
55 59 25 00 


Overlege Danielsens 
hus, Årstadveien 21 


• Hordaland fylkeskommune 
• Tannhelsetjenesten 


kompetansesenter Vest 
 


 
Ellen Berggreen 
 


55 20 64 50 
55 58 37 92 / 922 03 860 
 
 


Odontologibygget, 
Årstadveien 19 


• Hordaland fylkeskommune, 
Tannhelsetjenesten 
kompetansesenter Vest 


• Uni Research Helse 
Bivirkningsgruppen for 
odont. 


• SiB kantiner 


 
Mihaela 
Martinussen 
 
Lars Björkman 
 
Ørjan Vågstøl 
Sonja Indrebø 


 
 
55 58 37 01 / 458 53 394 
 
55 58 64 95 
 
55 54 51 26 / 952 61 523 
55 54 50 23 


Bygg for biologiske 
basalfag, Jonas Lies 
vei 91 


• Det psykologiske fakultet 
• Universitetsbiblioteket 
• SiB kantiner 


 
• BerGenBio 
• EIA Drift 


Jarle Eid 
Marion Mühlburger 
Ørjan Vågstøl 
Kristine Heggernes 
Richard Godfrey 


55 58 91 88 / 930 35 253 
55 58 68 95 / 988 83 992 
55 54 51 26 / 952 61 523 
55 58 63 19 
53 50 15 64 / 917 86 304 
55 58 62 50 / 915 62 212 


Armauer Hansens 
hus, 
Haukelandsveien 28 


• Helse Bergen Teknisk 
kundesenter / 
Sikkerhetsavd. 
 


55 97 71 00 
 
55 97 20 04 (vakt) 


 
Oversikt oppdatert pr 23.06.2015  
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2 Ansvar, organisering og rutiner for beredskap ved fakultetet 
 


2.1 Generelle varslingsrutiner 
Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) 
varsles først. 


Varsling av kriser og uønskete hendelser kan ellers meldes til UiBs døgnbemannete vakttelefon:  
55 58 80 81. Vaktselskapet varsler deretter videre etter gjeldende instruks. 


 


2.2 Generelt om evakuering av bygg ved brannalarm 
Hver og en har plikt til å forlate bygget umiddelbart dersom brannalarm er utløst, og følge angitte 
rutiner for oppsamling. 


Alle enheter har utpekt personer som er gitt et spesielt ansvar ved brann eller annen evakuering av 
bygg (plassansvarlig brann). Den/de som er plassansvarlig skal påse at evakuering fra eget 
ansvarsområde iverksettes umiddelbart ved brann/brannalarm/gassalarm, og sørge for hjelp til 
evakuering av personer med funksjonsnedsettelse.  


Forelesere, seminarledere, arrangører og møteledere har ansvar for evakuering fra auditorier og 
møterom og påse at det blir gitt nødvendig hjelp til personer med funksjonsnedsettelse.  


I de byggene som har talevarslingsanlegg, kan dette brukes (f.eks. Bygg for biologiske basalfag). 
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2.3 Beredskapsledelse ved fakultetet i en krisesituasjon 
Det er dekanen som er øverste beredskapsleder ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og skal 
varsles dersom det oppstår en uønsket hendelse som innebærer fare for liv og helse, skade på miljø, 
skade på omdømme og/eller ved dødsfall. 


 


2.3.1 Fakultetets beredskapsgruppe  
Ved større og/eller alvorlige hendelser aktiveres fakultetets beredskapsgruppe. Denne består av 
dekan, fakultetsdirektør og assisterende fakultetsdirektør. I tillegg vil andre personer trekkes inn 
etter behov. 


Beredskapsgruppen Tlf. Arbeid Mobil E-post 


Dekan (beredskapsleder) 55 58 20 87 416 16 450 
 
Nina.Langeland@.uib.no 


Fakultetsdirektør  55 58 66 71 930 11 121 


 
Inger.Senneseth@uib.no 


HMS-koordinator 
(loggfører) 55 58 20 84 924 54 664 Gerd.Johannessen@uib.no 


Andre ressurspersoner 
trekkes inn etter behov    


 


2.3.2 Samlingssted for fakultetets beredskapsgruppe  
Camera Dekani i Armauer Hansens hus er samlingssted for beredskapsgruppen. Dersom det av en 
eller annen grunn er slik at Armauer Hansens hus ikke er egnet, er Konferanserommet i 3. etasje i 
Bygg for biologiske basalfag samlingssted. 


Samlingssted Materiell 


Første valg:  
Styrerom (rom nr. 402-4), 
4. etasje i Armauer 
Hansens hus, 
Haukelandsveien 28 


 
Konferansetelefon  
Tlf. 55 58 61 83 
PC, AV-utstyr og beredskapsperm 


Andre valg:  
Konferanserom (rom nr. 
3B109F), 3. etasje i Bygg 
for biologiske basalfag 


 
 
PC, AV-utstyr og beredskapsperm 
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2.3.3 Ressurspersoner som kan trekkes inn i fakultetets beredskapsgruppe i en 
krisesituasjon 


 


Enhet Kontaktperson(er) Telefon arbeid og mobil 


Det medisinsk-
odontologiske 
fakultet 


Ekspedisjonskontor 
Dekan 
Prodekan 
Visedekan 
Visedekan 
Hovedverneombud 


 
Nina Langeland 
Eyvind Rødahl 
Arne Tjølsen 
Inge Fristad 
June-Vibecke 
Knudtsen Indrevik 


55 58 20 86 
55 58 20 87/416 16 450 
55 58 68 51/922 20 572 
55 58 20 85/928 04 707 
55 58 28 51/479 14 190 
55 58 64 94/920 51 838 


Fakultets-
administrasjonen 


Ekspedisjonskontor 
Fakultetsdirektør/ 
Seksjonssjef forskning 
Seksjonssjef studie 
Seksjonssjef økonomi 
Seksjonssjef rekruttering 
Seksjonssjef personal 
HMS-koordinator 


 
Inger H. Senneseth 
Inger H. Senneseth 
Ørjan Leren 
Ørjan Hauge 
Marianne Bøe Larsen 
Gerd Johannessen 
Gerd Johannessen 


55 58 20 86 
55 58 66 71/930 11 121 
55 58 66 71/930 11 121 
55 58 64 85/949 75 280 
55 58 21 89/924 36 716 
55 58 62 06/992 15 423 
55 58 20 84/924 54 664 
55 58 20 84/924 54 664 


Institutt for 
biomedisin 
 


Ekspedisjonskontor 
Instituttleder 
Administrasjonssjef 


 
Rolf K. Reed 
Oddveig Åsheim 


55 58 63 00 
55 58 63 89/950 70 434 
55 58 63 51/416 63 164 


Institutt for klinisk 
odontologi 


Ekspedisjonskontor 
Instituttleder 
Administrasjonssjef 


 
Anne N. Åstrøm 
Tone Friis Hordvik 


55 58 66 00 
55 58 64 83/920 86 744 
55 58 86 89/970 01 134 


Klinisk institutt 1 
 


Ekspedisjonskontor 
Instituttleder 
Administrasjonssjef 


 
Nils Erik Gilhus 
Jorunn Skei 


55 97 27 62 
55 97 50 74/930 87 619 
55 97 27 62/482 45 248 


Klinisk institutt 2 Ekspedisjonskontor 
Instituttleder 
Administrasjonssjef 


 
Per Bakke 
Julie Stavnes 


55 97 30 50 
55 97 32 25/992 04 032 
55 97 29 58/995 91 846 


Institutt for global 
helse og 
samfunnsmedisin 


Ekspedisjonskontor 
Instituttleder 
Administrasjonssjef 


 
Rolv Terje Lie 
Siri Smith-Giske 


55 58 61 00 
55 58 85 33/930 87 160 
55 58 61 27/980 21 938 


Koordinator-
kontorer 
samarbeidende 
sykehus 


Stavanger 
Haugesund 
Førde 


Tessa Baak 
Solveig M. Løvås 
Gerd S. Mæland 


51 51 80 78 
52 73 20 95/971 23 507 
57 83 96 67/993 36 006 


 
Oversikt oppdatert pr 12.10.2015  
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2.4 Huskeliste/sjekkliste for beredskapsgruppen ved fakultetet 
Fra observasjon eller melding om en fare eller ulykke til situasjonen er normalisert, må 
beredskapsgruppen gjennom ulike faser. Følgende huskeliste kan være til hjelp i en slik prosess. 


Oppgaver Momenter 
Situasjonsvurdering • Hva har skjedd? Hvor? Hvem er berørt? 


• Sette i verk strakstiltak – Bruk egnet tiltakskort hvis dette finnes 
• Hva er skadeomfanget? 
• Vurder mulig utvikling/skadepotensial 
• Få oversikt over situasjonen 
• Egen representant på stedet  


Varsling /innkalling • Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110), politi (112) og 
ambulanse (113) varsles først. 


• Deretter skal alle beredskapssituasjoner meldes til UiBs døgnbemannete 
vakttelefon 55 58 80 81  


• Vaktselskapet varsler videre etter gjeldende instruks 
• Beredskapsledelsen varsler berørte ledere utenfor beredskapsledelsen 


Vurdering og beslutning av 
tiltak 


• Akutte behov (redning, evakuering, sikring/avsperring) 
• Ivaretakelse av berørt personell 
• Ved behov, avgi personale til UiBs sentrale beredskapsledelse  
• Prioriteringer 
• Hovedfokus 


Iverksetting av tiltak • Etablering av kommunikasjon/samband 
• Fordeling av oppdrag, oppgaver og ansvar 
• Ledelse på stedet: Operativ ledelse, kommunikasjon 


Fasiliteter • Lokalisering: Styrerom, Rom 402-4, 4. etasje Armauer Hansens hus  
Alternativt: Konferanserom, Rom 3B109F, 3. etasje, Bygg for biologiske basalfag 
Materiell: Konferansetelefon, AV-utstyr og beredskapsperm 


Administrativ og operativ 
ledelse 


• Fortløpende situasjonsvurdering 
• Oversikt over situasjonen 
• Kontakt med sentral beredskapsgruppe 
• Kontakt med operative enheter 
• Ivaretakelse av pårørende 
• Intern informasjon 
• Mediekontakt/ekstern informasjon: 


o Kontakt avdelingsdirektør ved Kommunikasjonsavdelingen 
Normalisering og 
etterarbeid 


• Oppsummeringsmøte med følgende gjennomgang: 
o Hva ble gjort riktig og fungerte bra? 
o Hva må forbedres? 
o Hva var vanskelig? 


• Forslag til forebyggende tiltak og beredskap 
• Forslag til oppdatering av dokumentasjon 
• Avklare evt. individuell oppfølgings- og/eller kompetanse innen 2 uker  
• Gjenopptakelse av normal drift 
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2.5 Loggskjema for beredskapsgruppen ved fakultetet 
Beredskapsgruppen må så langt det lar seg gjøre notere tidspunkt for ulike hendelser og tiltak. En 
loggfører bør utnevnes. Underdirektør er loggfører hvis ikke annet avtales. Følgende skjema kan 
være til hjelp for arbeidet med loggføring ved krisehåndtering. 


TILTAK DATO TID ANSVARLIG 


Varsling til brann/politi/ambulanse   Observatør/meldingsmottaker  


Varsling UiBs vakttelefon   Observatør/meldingsmottaker  


Varsling/informasjon til fakultetets 
beredskapsledelse 


  Observatør/meldingsmottaker  


Varsling/informasjon til UiBs 
beredskapsledelse 


  Fakultetets beredskapsgruppe 


Situasjonsvurdering   Fakultetets beredskapsgruppe 


Samling av beredskapsgruppen   


Iverksettelse av strakstiltak   


Vurdering av aktuelle tiltak ut fra 
situasjonen 


  


Gjennomføring av tiltak   


Loggføring og dokumentasjon 
(situasjonskart, personallister) 


  Sekretær/loggfører (hvis ikke 
annet avtales: underdirektør) 


Informasjon internt   Avdelingsdirektør ved 
Kommunikasjons-
avdelingen/Fakultetets 
beredskapsgruppe (primært 
dekan) 


Media   Avdelingsdirektør ved 
Kommunikasjons-
avdelingen/Fakultetets 
beredskapsgruppe (primært 
dekan) 
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3 Tiltakskort (prosedyrer) for håndtering av uønskede hendelser 
Tiltakskortene skal bidra til at riktige tiltak blir iverksatt så effektivt som mulig i en krisesituasjon. Da 
det er vanskelig å forutse både hendelsesforløp og utviklingen i kritiske situasjoner, må prosedyrer i 
denne planen tilpasses den enkelte situasjonen. 


I dette kapittelet finnes tiltakskort for en rekke tenkte hendelser.  


 


3.1 Generell mal for tiltakskort 
Tiltakskortene som følger er bygget opp etter en felles mal. Denne malen kan benyttes av 
instituttene for utarbeiding av instituttspesifikke tiltakskort. 


 


TILTAKSKORT NR [sett inn]: Emne [sett inn] 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 


Varsling/ 
Informasjon 
 
 


  


Tiltak/ 
instrukser 
 


  


OPPFØLGING 


Oppfølging/ 
tiltak/ 
instrukser/ 
informasjon  
 


  


ETTERARBEID 
Rapportering/ 
Etterarbeid 
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3.2 Tiltakskort for håndtering av brann og eksplosjon 
 
TILTAKSKORT 1: Brann og eksplosjon 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
Varsling Alle • Utløse brannalarmen med manuell brannmelding dersom 


alarmen ikke allerede er startet automatisk 
• Varsle Brannvesen 110 og opplys om 


o Hvem ringer, hva skjedd, hvor det brenner 
• Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04 
• Varsle fakultetets beredskapsledelse når du er i sikkerhet 


o Fakultetsdirektør (930 11 121) 
o Dekan (416 16 450) 


 
Evakuering Plassansvarlig 


brann/alle 
• Evakuering av personer som er truet av røyk og brann 
• Hjelp til personer med funksjonsnedsettelse 
• Førstehjelp (fysisk/psykisk) 
• Sørg for at noen møter brannvesenet 


Slukke Alle • Forsøk å slukke brannen / Lukk dører og vinduer 
Samlingsplass Plassansv./alle • Samles på angitt samlingsplass (i hht lokal branninstruks) 


OPPFØLGING 
Tiltak/ 
instrukser 


Plassansvarlig 
brann/Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Verifisere informasjon om skadeomfang 
• Prioritering i forhold til personer – miljø – materiell  
• Etablere oppholdsområde for evakuerte personer 
• Skadebegrensning (inventar og utstyr) 
• Evakuering av berørte verdigjenstander / Avsperring/ Vakthold 


Omsorgstiltak Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Oppfølging av berørt personell 


Informasjon Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Avklar de umiddelbare konsekvensene av skadene 
• Kartlegg erstatningslokaler/ -utstyr internt og eksternt 
• Informer berørte ansatte og studenter om praktiske 


konsekvenser av hendelsen 
ETTERARBEID 


Rapportering/ 
etterarbeid 


Lokal leder/ 
beredskaps-ledelse 


• Evaluering av forløp og beredskapstiltak 
• Evaluering av sikringstiltak 
• Forslag til forebyggende tiltak 
• Avklar de langsiktige konsekvensene av skadene 
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3.3 Tiltakskort for håndtering av alvorlig personskade 
 
TILTAKSKORT 2: Alvorlig personskade 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
Varsling/ 
informasjon 


Observatør/ 
meldingsmottaker 


• Iverksett førstehjelp 
• Varsle Ambulanse 113 
• Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04 
• Varsle lokal leder 
• Leder varsle fakultetets beredskapsledelse ved: 


o Fakultetsdirektør (930 11 121) 
o Dekan (416 16 450) 


Sikringstiltak Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Mottak av ambulanse (informere om hendelsesforløpet) 
• Sperre av åstedet (sporsikring) 
• Sikre/notere vitner (navn/telefon) 
• Skjerme berørte personer 


OPPFØLGING 
Oppfølging av 
pårørende 


Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Kontakt og ta vare på pårørende 
• Tilby møte med pårørende 


Ettervern Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Samle berørte, debriefing, psykososial støtte 
• Oppfølging av berørte ansatte/studenter 


ETTERARBEID 
Rapportering/ 
etterarbeid 


Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Rapportering ved skade: 
o Politi 
o Arbeidstilsyn 
o HMS-ledelse 
o Send skademeldingsskjema til: 


 HMS-seksjonen 
 NAV 
 Statens Pensjonskasse 


• Skriftlig evaluering: 
o Evaluering av forløp/beredskapstiltak 
o Evaluering av sikringstiltak 
o Forslag til forebyggende tiltak 
o Tiltaksplan for forebyggende tiltak 


• Rapporter arkiveres 
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3.4 Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb 
 
I tillegg til dette tiltakskortet finnes det retningslinjer/veiledning ved UiB knyttet til dødsfall, se 
Appendiks A1. UiB har også retningslinjer/veiledning for studentdødsfall (savnet student), se 
Appendiks A2.  
 
TILTAKSKORT 3: Ansattdødsfall på jobb 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
Varsling/ 
informasjon 


Observatør/ 
meldingsmottaker 


• (Iverksett førstehjelp) 
• Varsle Ambulanse 113 
• Varsle Politiet  112 (eller politiet på 55 55 63 00) 
• Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04 
• Varsle lokal leder 
• Mottak av ambulanse og politi 


Akutte tiltak 
på åsted 


Lege 
Politi 


• Stadfeste dødsfall 
• Etterforske ved mistenkelig dødsfall 


Varsling av 
pårørende 


Politi • Varsling av pårørende blir ivaretatt av politiet,  
evt. gjennom prest/ trossamfunn 


Skjerming Lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


• Skjerm avdøde åsted mot uvedkommende og media 
 


OPPFØLGING 
Informasjon 
ved 
arbeidsulykke 
eller 
mistenkelig 
dødsfall 


Politi 
Dekan/ 
instituttleder 


• Politiet uttaler seg til pressen 
• Dekan/instituttleder informerer ansatte 


Omsorgstiltak Lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


• Ettervern og oppfølging av berørt personell og pårørende 


ETTERARBEID 
Rapportering/ 
etterarbeid 


Lokal leder/ 
beredskapsgruppe/
beredskapsledelsen 


• Rapportering av forløp: 
o Politi 
o Arbeidstilsyn 
o HMS-seksjonen 


• Evaluering av forløp og beredskapstiltak 
• Evaluering av sikringstiltak 
• Forslag til forebyggende tiltak 
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3.5 Tiltakskort for håndtering av gasslekkasje 
 
TILTAKSKORT 4: Gasslekkasje 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
Varsling Den som oppdager 


en gasslekkasje 
• Varsle Brannvesen 110  (opplys hvem som ringer/ hva skjedd) 
• Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04 
• Varsle lokal leder 
• Varsle deretter fakultetets beredskapsledelse når du har 


kommet i sikkerhet 
o Fakultetsdirektør (930 11 121) 
o Dekan (416 16 450) 


Evakuering Lokal leder/ 
beredskapsgruppe/
beredskapsledelsen 


• Evakuering av personer som er truet av gasslekkasjen 
• Påse at det blir gitt nødvendig hjelp til personer med 


funksjonsnedsettelse 
• Sperre av bygning 
• Førstehjelp (fysisk/psykisk) 
• Sørg for at noen møter brannvesenet 
• Vakthold 
• Samlingsplass 


OPPFØLGING 
Tiltak/ 
instrukser 


Lokal leder/ 
beredskapsledelsen 


• Verifisere informasjon om skadeomfang 
• Skadesanering 


Informasjon Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Ettervern (informere, debriefing) 
• Informer berørte personer om praktiske konsekvenser av 


hendelsen 
Omsorgstiltak Lokal leder/ 


beredskapsledelse 
• Ettervern og oppfølging av berørt personell 


ETTERARBEID 
Rapportering/ 
etterarbeid 


Lokal 
beredskapsgruppe/
beredskapsledelse 


• Rapportering av forløp: 
o Politi / Arbeidstilsyn / HMS-ledelse 


• Evaluering av forløp og beredskapstiltak 
• Evaluering av sikringstiltak 
• Forslag til forebyggende tiltak 
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3.6 Tiltakskort for håndtering av vannskade 
 
TILTAKSKORT 5: Vannskade 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
VED STORE MENGDER VANN 


Varsling Observatør/ 
meldingsmottaker 


• Varsle Brannvesen 110 
o Hvem som ringer 
o Hva som har skjedd 


• Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04 
• Varsle deretter fakultetets beredskapsledelse 


Evakuering  • Evakuering av personer fra utsatte områder 
• Førstehjelp (fysisk/psykisk) 
• Sørg for at noen møter brannvesenet 


VED MINDRE VANNSKADER OG LEKKASJER 
Varsling/ 
informasjon 


Observatør/ 
meldingsmottaker 


• Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04  


OPPFØLGING 
Tiltak/ 
instrukser 


Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Verifisere informasjon om skadeomfang 
• Prioritering i forhold til personer – miljø – materiell  
• Etablere oppholdsområde for evakuerte personer 
• Skadebegrensning (inventar og utstyr) 
• Evakuering av berørt/truet: 


o Teknisk utstyr 
o Annet av særlig verdi (dokumenter, kunst, etc.) 


• Vakthold av flyttede gjenstander 


Informasjon Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Avklar de umiddelbare konsekvensene av skadene 
• Kartlegg tilgjengelige erstatningslokaler/ -utstyr internt og 


eksternt 
• Informer berørte ansatte og studenter om praktiske 


konsekvenser av hendelsen 


ETTERARBEID 
Rapportering/ 
etterarbeid 


Beredskapsledelse • Evaluering av forløp og beredskapstiltak 
• Evaluering av sikringstiltak 
• Forslag til forebyggende tiltak 
• Avklar de langsiktige konsekvensene av skadene 
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3.7 Tiltakskort for håndtering av miljøutslipp 
 
TILTAKSKORT 6: Miljøutslipp 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
Varsling Den som oppdager 


miljøutslipp 
• Stanse utslipp (om mulig/forsvarlig) 
• Varsle Politiet  112 og opplys om hvem ringer / hva skjedd 
• Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04 
• Varsle lokal leder 
• Varsle tilliggende avdeling/enhet i bygget 
• Dersom det er ukjent hvem som er eier av «miljøutslippet», 


må lokal beredskapsgruppe varsles. 
Evakuering Lokal leder/ 


beredskapsgruppe 
• Evakuering av personer som er truet av miljøutslippet 
• Sperre av rom/areal 
• Førstehjelp 
• Vakthold  
• Samlingsplass 
• Mottak av politiet 


OPPFØLGING 
Tiltak/ 
instrukser 


Lokal leder/ 
beredskapsledelsen 


• Verifisere informasjon om skadeomfang 
• Skadesanering 


Informasjon Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


• Ettervern (informere, debriefing) 
• Informer berørte personer om praktiske konsekvenser av 


hendelsen 
Omsorgstiltak Lokal leder/ 


beredskapsledelse 
• Ettervern og oppfølging av berørt personell 


ETTERARBEID 
Rapportering/ 
etterarbeid 


Lokal 
beredskapsgruppe/
beredskapsledelsen 


• Rapportering av forløp: 
o Politi 
o Arbeidstilsyn 
o HMS-ledelse 


• Evaluering av forløp og beredskapstiltak 
• Evaluering av sikringstiltak 
• Forslag til forebyggende tiltak 
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3.8 Tiltakskort for håndtering av skadeverk/innbrudd/tyveri 
 
TILTAKSKORT 7: Skadeverk/innbrudd/tyveri 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
Varsling/ 
informasjon 


Observatør/ 
meldingsmottaker 


• Varsle Politiet  112 (eller politiet på 55 55 63 00) 
• Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04 
• Varsle lokal leder 
• Mottak/ kontakt med politi (informer om hendelsesforløpet) 


Sikringstiltak I åpningstid: 
Lokal leder/ 
beredskapsgruppe 
 
Etter åpningstid: 
Vaktselskapet 


• Tilkall driftspersonell 
• Hindre uvedkommende adgang 
• Sperre av åstedet (sporsikring) 
• Sikre/notere vitner (navn/telefon) 
• Signalement (øyenvitner) 
• Vakthold 
• Gjenopprett sikring av område/verdier 
• Registrer skader 
• Sikring av verdier/gjenstander 


OPPFØLGING 
Omsorgstiltak Lokal leder/ 


beredskapsgruppe 
• Oppfølging av evt. berørt personell 


ETTERARBEID 
Rapportering/ 
etterarbeid 


Lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


• Anmeldelse (eier av utstyret skal anmelde til politiet) 
• Rapportering 
• Evaluering av forløp/beredskapstiltak 
• Evaluering av sikringstiltak 
• Forslag til forebyggende tiltak 
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3.9 Tiltakskort for håndtering av alvorlige trusler og truende adferd 
 
TILTAKSKORT 8: Alvorlige trusler og truende adferd 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
Varsling/ 
informasjon 


Observatør/ 
meldingsmottaker 


Alvorlige trusler og truende adferd: 
o Ring Politiet 112 
o Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / Helse Bergen 55 97 20 04 
o Varsle lokal leder 
o Varsle lokal beredskapsgruppe 


Mindre alvorlige trusler og truende adferd: 
o Varsle lokal leder 


Evakuering Observatør/ 
meldingsmottaker 


• Evakuering iverksettes ved alvorlige trusler/truende adferd i 
fakultetets lokaler, som i auditorier 


Sikringstiltak Observatør/ 
meldingsmottaker/ 
lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


• Sikre/notere vitner (navn/telefon) 
• Signalement (øyenvitner) 
• Skjerme berørte personer 


OPPFØLGING 
Omsorgstiltak 
på stedet 


Lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


• Ivareta direkte berørte og andre som kan ha behov for støtte 
og hjelp 


ETTERARBEID 
Rapportering/ 
etterarbeid 


Observatør/ 
meldingsmottaker/ 
lokal leder/ 
beredskapsledelsen 


• Ettervern (samle berørte, debriefing, psykisk støtte) 
• Ved telefonisk/muntlig trussel må meldingsmottaker notere: 


o Hva som ble sagt 
o Stemme, tonefall, aksent 
o Bakgrunnsstøy 
o Skriftlig/elektronisk (eller annet) 
o Sikre bevis/spor 


• Evaluering av forløp/beredskapstiltak 
• Evaluering av sikringstiltak 
• Forslag til forebyggende tiltak 
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3.10 Tiltakskort for håndtering av medier i en krise- eller 
beredskapssituasjon 


 
TILTAKSKORT 9: Mediehåndtering i en krise- eller beredskapssituasjon 


Oppgaver  Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE 
Varsling/ 
informasjon 


Alle • Dersom media tar kontakt, henvises det til 
Kommunikasjonsavdelingen ved UiB, tlf 55 58 69 00 


• Varsle lokal leder 


Lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


• Varsle beredskapsleder 


Beredskapsleder • Varsler beredskapsgruppen og gjør den operativ 
 


OPPFØLGING 
Kommunika-
sjon 


Avdelingsdirektør 
Kommunikasjons-
avdelingen 


• Sikre enhetlig kommunikasjon til alle aktuelle målgrupper 
• Holde ledelsen oppdatert på mediebildet 
• Sørge for støtte til dem som til enhver tid skal uttale seg i 


media 
• Kvalitetssikre universitetets kommunikasjon internt og 


eksternt 
ETTERARBEID 


Rapportering/ 
etterarbeid 


Lokal leder/ 
beredskapsgruppe/
beredskapsledelsen 


• Evaluering av forløp/beredskapstiltak 
• Evaluering av sikringstiltak 
• Forslag til forebyggende tiltak 
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Appendiks 


A.1 UiBs rutiner for håndtering av ansattdødsfall 
I UiBs Lederhåndbok (pr. november 2013) finner vi følgende: 


Når institutt/avdeling har fått melding om at en av deres tilsatte er avgått ved døden, må følgende 
prosedyre iverksettes 


• Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) og Lønnskontoret kontaktes telefonisk snarest 
mulig. POA gir melding videre til IT-avdelingen 


• Institutt/avdeling fyller snarest mulig ut skjemaet «Melding om dødsfall» og sender dette til 
POA, Christiesgt. 18.  


• Lønnskontoret foretar den videre oppfølgingen i forhold til Statens Pensjonskasse.  
• POA sender brev til nærmeste etterlatte med en orientering om økonomiske ytelser fra 


Statens Pensjonskasse.  
• Godkjenner ved enheten må sette sluttdato på it-konto i Sebra slik at avdødes bruker- og 


hjemmeområde blir sperret. 
 
Opprydning av kontor og gjennomgang av avdødes IT-område (hjemmeområde) 
 
• Leder ved enheten sørger for at eventuelle personlige eiendeler i UiBs lokaler pakkes ned, og 


tar kontakt med nærmeste pårørende (arvinger) for å få overlevert dette. Eiendeler utleveres 
kun mot skifteattest. 


• Personlig epostkasse og private filer skal som hovedregel slettes, med mindre offentlige 
myndigheter har krevd innsyn eller dødsboet har gjort gjeldende rett til materialet. Av 
hensyn til slike eventuelle krav og rettigheter, slettes ikke noe før etter ett år etter dødsfallet, 
jf. IKT-reglementet pkt. 3.8. 


• Leder ved enheten bør vurdere om det i det enkelte tilfellet kan være virksomhetsrelatert 
materiale i epostkasse og hjemmeområde som UiB har behov for å få tilgang til. 


• Universitetsdirektøren kan beslutte at det skal foretas innsyn for å finne fram til 
virksomhetsrelatert epost. Slikt innsyn vil bli gjennomført i samarbeid mellom enhetens leder 
og POA, jf. IKT-reglementet pkt. 3.8.  
 
 


 


 


 


 



http://www.compendiapersonal.no/kunder/uib/lh.nsf

http://www.compendiapersonal.no/Kunder/UIB/lh.nsf/OpenAttachment?OpenAgent&rightLink=1&docid=543F944212FE888DC1257B9C00252B11&file=melding%20om%20dødsfall.doc
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A.2 UiBs retningslinjer ved studentdødsfall (student savnet) 
All tekst under er hentet fra: http://www.uib.no/ua/ressurser/retningslinjer-ved-studentdodsfall-
student-savnet (pr. 11. mai 2015) 


1. Faste rutiner 


Felles rutiner som skal følges ved alle studentdødsfall: 


1.1.  Enhver som får bekreftede/ubekreftede meldinger om studentdødsfall har ansvar for å 
undersøke forholdet eller sørge for at dette blir gjort. 


1.2.  Studieadministrativ avdeling ved avdelingsdirektøren skal umiddelbart informeres ved ethvert 
studentdødsfall om omstendighetene rundt dødsfallet. Dette gjelder også innreisende studenter. 


1.3.  Studieadministrativ avdeling vil så iverksette rutine for registrering av studentdødsfall i FS, 
samt sende melding til Kollegiesekretariatet og IT avdelingen (lenke til rutinebeskrivelsen) 


1.4.  Avdelingsdirektøren varsler universitetsledelsen. 


 Rekkefølge for varsling  


Rolle Namn 
Telefon 
arbeid 


Mobiltelefon 
Tlf etter 
arbeidstid 


Avdelingsdirektør Christen Soleim 55 58 90 74 414 79 181 414 79 181 


Underdirektør Ingvild Greve 55 58 91 48 92 85 94 03 92 85 94 03 


Seksjonsleder Judith Morland 55 58 90 17 958 87 378 958 87 378 


2. Felles retningslinjer  


2.1.  Veiledning 


Når dødsfall skjer, er det mulig å henvende seg til ulike kontaktpersoner som representerer en 
ressursgruppe som kan bistå fakultetet og/eller instituttet med råd og veiledning. I denne 
sammenheng gjør vi oppmerksom på at det finnes en sorggruppe for studenter som ledes av en 
psykolog og en tidligere studentprest. 


Den norske kirke, Studentprest/Sorggruppe. Tlf. 55 59 96 57/ 55 54 51 45 


Psykologi SiB.Tlf. 55 54 51 45 


Studentrådgivningen SiB. Tlf. 55 54 52 50 



http://www.uib.no/ua/ressurser/retningslinjer-ved-studentdodsfall-student-savnet

http://www.uib.no/ua/ressurser/retningslinjer-ved-studentdodsfall-student-savnet
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Avdelingsdirektør SA, UiB. Tlf. 55 58 90 74 


2.2.  Lokal beredskap 


Alle dødsfall er forskjellig, og krever ulik håndtering. Administrasjonen på fakultetet og instituttet skal 
så langt det er mulig forsøke å møte de behovene som oppstår ved studentdødsfall. Det er derfor 
viktig at lokale ansvarsforhold knyttet til studentdødsfall er tydeliggjort ved alle 
fakulteter/institutter. 


De lokalt ansvarlige må vurdere i det enkelte tilfellet om det skal gjennomføres informasjonsmøte 
og/eller samtalegrupper, minnestund eller andre tiltak rettet mot medstudenter og pårørende. 


2.3.  Oppfølging 


Kontakt med familien  


Når en student dør skal fakultetet eller instituttet vurdere om UiB bør kontakte familien og hvordan. 


Minnestund 


Dersom fakultetet eller instituttet finner det naturlig å arrangere en minnestund, skal det skje i 
samråd med de pårørende. 


Det må tas hensyn til avdødes livssyn. 


Hjelp til utforming av minnestunden kan en få ved å henvende seg til en av kontaktpersonene listet 
opp ovenfor 


Kondolanseuttrykk 


Det bør vurderes om det er naturlig å sende et kondolansebrev og/eller blomster til de pårørende 


Begravelse/Bisettelse 


Representasjon fra UiB i begravelse eller bisettelse må vurderes av fakultetet og/eller instituttet 
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A.3 UiBs retningslinjer i ved reiser og feltarbeid 


Sikkerhet for studenter og ansatte i forbindelse med reiser og feltarbeid utgjør en sentral del av 
fakultetets beredskap. En viktig forutsetning for å kunne følge opp hendelser som skjer i forbindelse 
med reiser, er at de lokale enhetene har registrert alle relevant opplysninger som f.eks. 
kontaktinformasjon (og opplysninger i Paga om nærmeste pårørende), reiserute og oppholdssted. 
Reisebyråavtalen sikrer også informasjon om reiserute.  


For studenter som skal reise til utlandet har studieadministrativ avdeling utarbeidet en egen 
beredskapsplan. Beredskapsplanen gir informasjon om ansvarsfordelingen mellom studenter, 
fakultet/institutt og sentralavdelingene:  
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8_beredskapsplan_studenter_i-
utlandet_rev_mai_2013.pdf 
 
UiB har utarbeidet en beredskapsbrosjyre for utreisende studenter: 
http://www.uib.no/foransatte/88088/under-opphaldet 


Videre er det utarbeidet egne retningslinjer for å ivareta sikkerhet i forbindelse med 
feltarbeid: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt#  


Her finnes bl.a. egne skjema for registrering av alle nødvendige opplysninger. 


  



http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8_beredskapsplan_studenter_i-utlandet_rev_mai_2013.pdf

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8_beredskapsplan_studenter_i-utlandet_rev_mai_2013.pdf

http://www.uib.no/foransatte/88088/under-opphaldet

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt
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A.4 UiBs beredskapsgruppe 
All tekst under er hentet fra UiBs beredskapsplan (pr. 11. mai 2015) 
 
BEREDSKAPSLEDELSEN  ANSVAR OG OPPGAVER  


Universitetsdirektør  
Kjell Bernstrøm  


Universitetsdirektøren leder beredskapsgruppen og skal  


• Varsle rektor og holde rektor løpende orientert slik at rektor 
kan ivareta sitt overordnede ansvar for ledelsen av 
universitetet og som talsperson overfor myndighetene og 
allmennheten  


• Varsle beredskapsgruppen og gjøre den operativ 
• Varsle aktuelle myndigheter og samarbeidsinstitusjoner  
• Fremskaffe og fordele de ekstra ressurser situasjonen krever  
• Vedta etablering av kontakttelefon for pårørende og media 
• Delegere nødvendige fullmakter til å godkjenne all 


informasjon til pårørende, ansatte og media  
• Vedta etablering av pårørendesenter  


Ass. universitetsdirektør 
Tore Tungodden  


Ass. universitetsdirektør er universitetsdirektørs stedfortreder  


Avdelingsdirektør Personal- og 
organisasjonsavdelingen 
Janicke Stople  


HR-direktøren har det overordnede ansvaret for beredskap for 
involverte ansatte, deres pårørende samt eventuelle besøkende og 
skal  


• Innkalle personell som etter en intern mobiliseringsliste har 
plikt til å møte fram på Personal- og organisasjonsavdelingen, 
Christiesgt. 18, 4. etg., eller annet oppgitt sted 


• Fremskaffe oversikt over aktuelle ansatte og deres nærmeste 
pårørende 


• Kontinuerlig oppdatere stedlig POA-koordinator om status 
• Etablere og koordinere kontakttelefon for ansatte og 


pårørende 
• Etablere pårørendesenter 
• Gi reisestøtte til pårørende som ønsker å komme til Bergen 
• Yte bistand ved granskning av ulykker 


  



http://www.uib.no/personer/Kjell.Bernstrom

http://www.uib.no/personer/Tore.Tungodden

http://www.uib.no/personer/Janicke.Stople
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Avdelingsdirektør 
Kommunikasjonsavdelingen 
Ingar Myking  


Avdelingsdirektør for Kommunikasjonsavdelingen skal  


• Sikre enhetlig kommunikasjon til alle aktuelle målgrupper 
• Iverksette kommunikasjonsavdelingens tiltaksplan for 


beredskap. 
• Lede krisekommunikasjonsgruppen ved KA 
• Holde ledelsen oppdatert på mediebildet 
• Sørge for støtte til dem til enhver tid skal uttale seg til media  
• Kvalitetssikre universitetets kommunikasjon med omverden 
• Ved pressekonferanser: Samordne og koordinere  


Etablere pressesenter på Studentsenteret (ved behov)  


Avdelingsdirektør 
Eiendomsavdelingen 
Even Berge  


Avdelingsdirektør for Eiendomsavdelingen skal  


• Skaffe beredskapsledelsen oversikt over aktuelle bygg 
• Bistå med å etablere lokaler til pårørendesenter og 


pressesenter 
• Organisere og bistå ved behov for alternative arbeidsplasser 


hvis nåværende arbeidsplass er utilgjengelig 
• Varsle administrerende direktør i Studentsamskipnaden (ved 


behov) 
• Varsle avdelingsdirektør for IT-avdeling Tore Burheim (ved 


behov) som har følgende oppgaver:  
o Iverksette tiltak for tilstrekkelig utstyr og linjer for intern 


og ekstern tele- og datakommunikasjon 
o Bistå i rigging av pårørendesenter og pressesenter 


Avdelingsdirektør 
Studieadministrativ avdeling 
Christen Soleim  


Avdelingsdirektør for Studieadministrativ avdeling skal  


• iverksette avdelingens beredskapsplan 
• fremskaffe oversikt over studenter og evt pårørende 
• kontinuerlig oppdatere stedlig koordinator fra 


Studieadministrativ avdeling 
• evt avgi personell til pårørendesenter 


Seksjonssjef Roar Nese og 
seniorrådgiver Tone Bergan 
v/ Personal- og 
organisasjonsavdelingen  


Sekretær har følgende oppgaver:  


• Beredskapsledelsens sekretær  
• Støtte beredskapsledelsen  
• Loggføring  
• Dokumentasjon og arkivering 


  



http://www.uib.no/personer/Ingar.Myking

http://www.uib.no/personer/Even.Berge

http://www.uib.no/personer/Christen.Soleim

http://www.uib.no/personer/Roar.Nese

http://www.uib.no/personer/Tone.Bergan
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A.5 Logg ved krisesituasjoner 
Krisen gjelder: 


Dato og 


klokkeslett 


Fra hvem Til hvem Informasjon/avgjørelser/utførte oppgaver 
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A.6 Tiltakskort samlet i kortform – AKUTT FASE  
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A.6 Tiltakskort samlet i kortform – AKUTT FASE  
 


TILTAKSKORT 1: Brann og eksplosjon TILTAKSKORT 2: Alvorlig personskade 
Oppgaver Ansvarlig Momenter Oppgaver Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE AKUTT FASE 
Varsling Alle Utløs brannalarm/ ring brannvesen 110 


Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 24 


Varsling Alle Førstehjelp / ring ambulanse 113 
Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 04 
Varsle lokal leder 


Evakuering Plassansvarlig 
brann 


Iht branninnstruks Sikringstiltak Lokal leder/ 
beredskapsledelse 


Mottak av ambulanse 
Sperre av åstedet 
Sikre/notere vitner 
Skjerme berørte personer 


Slukke Alle Lukke dører og vinduer 
Samlings-
plass 


Plassansvarlig 
brann 


Iht lokal branninstruks 


 
TILTAKSKORT 3: Ansattdødsfall på jobb TILTAKSKORT 4: Gasslekkasje 
Oppgaver Ansvarlig Momenter Oppgaver Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE AKUTT FASE 
Varsling/ 
informasjon 


Alle Varsle ambulanse 110 / politi 112 
Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 04 
Varsle lokal leder 
Mottak ambulanse og politi 


Varsling Alle Varsle brannvesen 110 
Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 04 
Varsle lokal leder 


Skjerming Lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


Skjerm avdøde åsted mot uvedkommende 
og media 


Evakuering Lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


Førstehjelp 
Vakthold 


Samlingsplass Lokal leder/ 
plassansvarlig 


Iht lokal branninstruks 


 







TILTAKSKORT 5: Vannskade TILTAKSKORT 6: Miljøutslipp 
Oppgaver Ansvarlig Momenter Oppgaver Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE AKUTT FASE 
VED STORE MENGDER VANN Varsling Alle Stanse utslipp / Varsle politi 112 


Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 04 
Varsle lokal leder og naboavdelinger 


Varsling Alle Varsle brannvesen 110 
Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 04 


Evakuering  Førstehjelp Evakuering Lokal leder/ 
Beredskapsgruppe 


Førstehjelp / Evakuering av personer 
Vakthold VED MINDRE VANNSKADER OG LEKKASJER 


Varsling/ 
informasjon 


Alle Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 04 


Stanse utslipp Alle Stanse utslipp (om mulig/forsvarlig) 


 
TILTAKSKORT 7: Skadeverk/innbrudd/tyveri TILTAKSKORT 8: Alvorlige trusler/truende adferd 
Oppgaver Ansvarlig Momenter Oppgaver Ansvarlig Momenter 


AKUTT FASE AKUTT FASE 
Varsling/ 
informasjon 


Alle Varsle politi 112 og 
Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 04 
Varsle lokal leder og mottak/kontakt politi 


Varsling/ 
informasjon 


Observatør/ 
meldingsmottaker 


Alvorlige trusler: 
Ring politi 112 
Varsle vakttlf UiB 55 58 80 81 / 
HUS 55 97 20 04 
Mindre alvorlige: 
Varsle lokal leder 


Sikringstiltak Lokal leder/ 
Beredskapsgruppe/ 
Vekterne UiB/HUS 


Tilkall driftspersonell 
Sikre/notere vitner+ sikre verdier/reg.skade 
Vakthold 


Evakuering Observatør/ 
meldingsmottaker 


Evakuering ved alvorlige trusler/truende 
adferd (f.eks. i auditorier) 


Sikringstiltak Observatør/ 
meldingsmottaker/ 
lokal leder/ 
beredskapsgruppe 


Sikre/notere vitner 
Signalement (øyevitne) 
Skjerme berørte personer 


 
TILTAKSKORT 9: Mediehåndtering i en krise eller beredskapssituasjon Nødnumre: 


 
Brann: 110 
 
Politi: 112 
 
Ambulanse: 113 


UiBs vakttelefon (hele døgnet): 
 
55 58 80 81 
 
HUS vakttelefon (hele døgnet): 
 
55 97 20 04 


Oppgaver Ansvarlig Momenter 
AKUTT FASE 


Varsling/ 
informasjon 


Alle Dersom media tar kontakt, bør det henvises 
til Kommunikasjonsavd, UiB, 55 58 69 00 


Lokal leder Varsle beredskapsleder 
Beredskapsleder Varsle beredskapsgruppen og gjør den 


operativ 


 


 







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


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet
Telefon 55582086
Telefaks 55589682


post@mofa.uib.no


Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen


Besøksadresse
Jonas Lies vei 79
Bergen


Saksbehandler
Inger Hjeldnes Senneseth
55586671


side 1 av 2


Institutt for biomedisin


Institutt for global helse og samfunnsmedisin


Klinisk institutt 1


Institutt for klinisk odontologi


Klinisk institutt 2


Beredskapsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet – innspill


I tidligere årsrapporter har flere enheter ved fakultetet rapporterer at de må bli bedre når det 
gjelder kartlegging og vurdering av risiko knyttet til HMS.


Fakultetets virksomhet og aktiviteter er omfattende og variert, og alle enheter, med unntak av 
fakultetssekretariatet, rapporterer at det blir utført risikofylt arbeid ved enheten. Det ble derfor 
i april oppnevnt en arbeidsgruppe med følgende medlemmer: 


Rolf K. Reed (leder)


Per Bakke


Tone Friis Hordvik


Gjert Bakkevold (sekretær)


som ble bedt om å utarbeide en helhetlig beredskapsplan for fakultetet og gi retningslinjer for 
risikovurderinger og planer som bør etableres ved enhetene.


Vi ber instituttene gjennomgå vedlagt forslag til beredskapsplan før den legges fram for 
fakultetsstyret for godkjenning. Instituttenes frist for innspill settes til 20. august


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Det er etablert en webside for beredskap ved fakultetet – rutiner og kontakt-informasjon: 


Referanse Dato


2015/5035-INSE 26.06.2015







side 2 av 2


http://www.uib.no/mofa/87261/beredskap-ved-mof-rutiner-og-kontaktinformasjon#







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


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


Institutt for klinisk odontologi
Telefon 55586560
Telefaks 55586577


post@iko.uib.no


Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen


Besøksadresse
Årstadvn. 19
Bergen


Saksbehandler
Tone Friis Hordvik
55588689


side 1 av 2


Det medisinsk-odontologiske fakultet


Beredskapsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - innspill 
fra IKO


Forslag til beredskapsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har vært behandlet i 
instituttets HMS-utvalg i møte 17.08.15. Utvalget ser positivt på forslag til plan, men ser 
behov for en tydeliggjøring på enkelte punkter. 


HMS-utvalgets kommentarer følger som vedlegg.


Vennlig hilsen


Anne Nordrehaug Åstrøm


instituttleder Tone Friis Hordvik


administrasjonssjef


Vedlegg: HMS-utvalgets kommentarer.


Referanse Dato


2015/5035-TOHO 20.08.2015







Beredskapsplan	for	Det	medisinsk-odontologiske	fakultet	ved	UiB


Innspill fra HMS-utvalget ved IKO


Forslaget til beredskapsplan ble gjennomgått på møte 17. august 2015. Følgende 
utvalgsmedlemmer var til stede:


Siren Hammer Østervold, Marianne Lothe Vollan, Ingrid Slinde. Mildrid Vevelstad var 
forhindret, men hadde levert kommentarer skriftlig.


Utvalget ser positivt på forslaget til plan, men ser at den kan ha behov for en tydeliggjøring 
på enkelte punkt. Innspillene under er fortløpende opplisting av dette og er ikke prioritert.


Kommentarer etter plassering i dokumentet:


s.3. Beredskapssituasjoner. Det savnes omtale av eksplosjon og stråling.


s.4. Det savnes definisjon av begrepet beredskap, og en tydeliggjøring av at dette omfatter 
både forebyggende arbeid og håndtering av akutte situasjoner. Det bør også være tydelig at 
planen gjelder for alle fakultetets arenaer inklusive personer som befinner seg på reiser eller 
feltarbeid. I denne sammenheng burde også verktøyene ROS og CIM vært omtalt. Likeledes 
savnes en understreking av behovet for øvelser, evalueringer og kontinuitet i arbeidet for å 
oppnå god beredskap.


s.5. Det er kun tatt med to kulepunkt for hvilke hendelser beredskapsplanen skal benyttes 
for, personer ved UiB og institusjonen UiB. I resten av dokumentet er forhold angående miljø 
og materielle verdier også tatt med. Disse forholdene bør vurderes tatt med også her.


s.6. Ved opplisting av oppgaver skal medarbeidere og studenter registreres på 
samlingsplass, men denne registreringen kan bli mangelfull når ingen vet hvem som er til 
stede i bygget i utgangspunktet. Det oppfordres derfor til utarbeidelse av dag for dag 
oversikter over ansatte. Denne oppgaven foreslås lagt til institutt.


I pkt 1.4 bør det presiseres nærmere forholdet mellom nødetater og ledelse ved UiB i en 
beredskapssituasjon. Nødetatene overtar beredskapsledelse på et ulykkessted når de 
kommer, beredskapsledelsen fra UiB blir da supplerende. Dette bør om mulig formuleres noe 
klarere.


s.7. Første setning bør bli mer forpliktende, og foreslås endret til «instituttene utarbeider 
egne tiltakskort…».


Pkt 1.6. Overlege Danielsens hus inneholder en UiB enhet som kan falle utenom i en 
akuttsituasjon, Kvalifiseringsklinikken. Burde denne vært nevnt her selv om den tilhører UiB?


s.8.HMS-utvalget ser at varslingsrutinene fremstår som kompliserte og tidkrevende, noe som 
kan være uheldig i en akuttsituasjon. Det er heller ikke samsvar mellom huskelisten på side 
11, tiltakskortene eller loggskjemaet på side 12. Huskelisten har følgende varslingsrutine:







 Nødetater
 Vakttelefon
 Vaktselskapet melder videre etter instruks


Denne huskelisten viser en rask og tidseffektiv rutine, og anbefales overført til tiltakskort med 
mer. Tiltakskortene slik de er nå kan gi inntrykk av at varsler selv skal ringe lokal leder, 
bygningseier, beredskapsgruppe etc før det iverksettes evakuering og livreddende tiltak på 
skadested. Det samme framgår av loggskjemaet i og med at «alle» er satt som ansvarlig for 
varsling og informasjon. Vi ber derfor om at dette blir vurdert endret slik at varslingsrutinene 
blir så enkle som mulig, og fokus blir å redde liv og helse hos dem som er til stede på 
skadestedet. Dette bør framgå av tiltakskortene.


Pkt 2.3 Beredskapsleder skal varsles, men det fremgår ikke tydelig når dette skal skje eller 
av hvem. Skal det skje umiddelbart, så snart som mulig eller hva. Det bør vurderes om en 
presisering vil være hensiktsmessig.


s.9.Samlingssted. Fotoatelieret ved IKO er angitt som alternativt samlingssted, men i tabell 
og for øvrig i dokumentet er konferanserommet i BBB oppgitt. Trykkfeil?


s.10. Ressurspersoner. Det bør vurderes om TkVest bør være med i oversikten i og med at 
de har lokaler både i Årstadveien 19 og 21.


s.11. Kommentar til siste linje under situasjonsvurdering. Det bør angis hvilken type 
samband som finnes, hvor det er oppbevart og hvem som har ansvar for vedlikehold og 
opplæring i bruk.


s.13. Setningen «….må prosedyrer i denne planen ikke følges ukritisk» foreslås endret til «… 
må prosedyrer i denne planen tilpasses den aktuelle situasjon».


s.20 tiltakskort for skadeverk, innbrudd og tyveri. Ved UiB oppdages det en del tyveri som 
ikke kan relateres til en spesifikk hendelse. I disse tilfellene blir leder varslet, og ikke politi. 
Det bør presiseres hvilke typer hendelser dette tiltakskortet skal gjelde for.


s.22. Mediahåndtering. Det foreslås å endre første kulepunkt til «dersom media tar kontakt 
henvises det til Kommunikasjonsavdelingen, telf……»


s,23 Mindre språklig endring i siste kulepunkt, « godkjenner ved enheten…».


s.24.Punkt A2 omhandler dødsfall. Parentes «student savnet» foreslås fjernet. Det kan 
vurderes om det bør opprettes et eget punkt for savnete studenter som omhandler 
leteaksjoner med mer.


Bergen 17. august 2015


På vegne av HMS-utvalget


Ingrid Slinde







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


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


Institutt for biomedisin
Telefon 55586300
Telefaks 55586360


post@biomed.uib.no


Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen


Besøksadresse
Jonas Lies vei 91
Bergen


Saksbehandler
Oddveig Åsheim
55586351
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Fra IBM: Beredskapsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet
Instituttet har sendt saken til instituttrådet, HMS-utvalget og behandlet saken i ledermøte.


Følgende innspill meldes:


- Mottaksbyggene, definert av EIA, nevnes i planen og en oversikt over disse bør 
legges ved planen. Det er kanskje grunn til en uavhengig gjennomgang av disse 
byggene. For BB-bygget er det angitt at dette er hovedinngangen ved HUS. Det kan 
fort bli knapt med plass om dette skal skje på et tidspunkt hvor det også foregår mye 
undervisning i BB-bygget og man bør kanskje revurdere hvor dette skal være.


- Punkt 1.3.2, der det står «Bistå plassansvarlig ........»
Dette punktet er nok vanskelig gjennomførbart før man evt. kommer til mottaksbygg 
hvor man kan gjøre en systematisk registrering. De utendørs samlingsplassene på 
Haukelandsområdet er så små at det ved full evakuering av bygg er dette vanskelig å 
få til, og en enkel operasjonalisering kan være tjenlig.


- punkt 1.6: 
o Her kan man vurdere om en liste over samtlige enheter som holder til i bygget 


kan være bedre enn å ha en liste bare over andre enheter i bygget. 
o Nytt laboratoriebygg er ikke nevnt.
o Ved BBB er " Det psykologiske fakultet" nevnt, det bør også komme frem at 


det er Institutt for biologisk og medisinsk psykologi som er her.
- Beredskapsplanen burde inneholde hvordan man kan varsle de som er på byggene 


om andre hendelser, f.eks. i de tilfeller at man har en beredskapssituasjon der man 
ønsker at folk blir værende i bygningene. Dette kan gjøres ved 
talevarslingsanleggene der de finnes eller epost/sms.


- Punkt 2.3.2 andreprioritet for samlingspunkt for fakultetet bør være enten IKOs 
fotoatelier eller Konferanserommet ved BBB. Planen er uklar på dette punktet.


- S. 22, punkt om kommunikasjon: siste kulepunkt under «oppfølging» foreslås endret 
til: «Kvalitetssikre universitetets kommunikasjon intern og eksternt.»


- Appendiks, kapitel A1. Det bør være et punkt 1.2 tilsvarende kapitel A2s punkt 2.2 
som omhandler oppfølging av familie/nære pårørende.


Vennlig hilsen


Rolf K. Reed


instituttleder Oddveig Åsheim


administrasjonssjef


Referanse Dato


2015/5035-ODÅ 20.08.2015







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


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


Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin
Telefon
Telefaks 


Postadresse


Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse


Kalfarveien 31
Bergen


Saksbehandler
Siri Smith-Giske
55586342
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


IGS' innspill til utkast til beredskapsplan for MOF


Det er svært bra at fakultetet har startet arbeid med en beredskapsplan, det trenger vi å ha. 
Det ser imidlertid ut som om planen kun dreier seg om hva man skal gjøre når noe skjer når 
man er i universitetets bygninger i Bergen. Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
spesielt ved Senter for internasjonal helse, har både ansatte og studenter som ofte er på 
reise/feltarbeid/møter osv. i andre land. Vi har i senterets levetid hatt mange alvorlige 
negative hendelser som har vært vanskelige å takle for den enkelte så vel som for senteret, 
og vi ber om at dokumentet blir utvidet til å gjelde situasjoner også andre steder enn i 
universitetets bygninger.


Dette gjelder særlig:
-kapittel 2 personskade
-kapittel 3 dødsfall
-kapittel 7 skadeverk/innbrudd/tyveri
-kapittel 8 alvorlig trussel og truende adferd
-pandemi


I tillegg ber vi om at man utarbeider rutiner for hva man gjør ved gisseltaking og flykapring, 
noe som dessverre er blitt mer og mer aktuelt.


Betydningen av forsikring /bruk av forsikringsselskaper når noe skjer er også av interesse for 
oss.


Dessuten ser vi at de fleste av rådene og forslag til tiltak i dokumentet er basert på at man 
har en telefon i nærheten. Det er ikke alltid tilfelle, og kan faktisk være en del av det 
foreliggende problemet. Dokumentet bør redigeres til å omhandle hva man gjør også uten 
telefon.


Til slutt vil vi nevne at dokumentet hadde vært bedre dersom man skilte tydelig mellom veldig 
alvorlige hendelser og mindre alvorlige hendelser.


Referanse Dato


2015/5035-SISM 24.08.2015
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Vennlig hilsen


Rolv Terje Lie


instituttleder Siri Smith-Giske


administrasjonssjef
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Instituttenes innspill til utkast til beredskapsplan for Det medisinsk-
odontologiske fakultet og arbeidsgruppens kommentarer til innspillene. 


Arbeidsgruppen v/leder Rolf K Reed, Per Bakke, Tone Friis Hordvik og Gjert Bakkevold var samlet til 
møte 01.09.2015 for å diskutere mottatte innspill. 


Det er mottatt innspill fra IBM, IGS og IKO . Kommentarer fra arbeidsgruppen til disse innspillene 
følger nedenfor.  


Overordnet kommentar til innspillene. 


Innspillene spriker prinsipielt i ønsker om detaljeringsgrad og også ønske om større generalitet i 
forhold utenfor UiB. Således ønsker IKO på mange områder en større detaljeringsgrad på mange av 
de områdene og enkelthendelse som er omtalt. IGS på flere punkt ønsker en mer generell 
beredskapsplan som til dels vil gå ut over UiBs areal og eiendom og dermed også personalansvar. 
IBM påpeker konkrete forhold, men også forhold som krever avklaring sentralt ved UiB.  


Arbeidsgruppen har i sitt arbeid hatt tilgang til beredskapsplaner fra mange institusjoner og 
avdelinger. Vi har særlig benyttet den som ble utarbeidet av Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet og har også pekt på dette. Vi har også tatt inn elementer fra flere av de andre 
beredskapsplanene vi har hatt tilgang til. Det er imidlertid grunn til å peke på at dette arbeidet burde 
vært initiert av UiB sentralt heller enn at de enkelte fakultet utarbeider planer etter forskjellige 
maler.  


Arbeidsgruppen har i sitt arbeid gjort den avveining at Beredskapsplanen skal gjelde for UiBs ansatt 
og studenter samt UiBs bygninger og eiendom. En viktig avveining har vært at planen skal være 
kortfattet og lett tilgjengelig og at nødetater er tilgjengelig med rimelig responstid.  Det viktige har 
vært å gi en oversiktlig framstilling av hva som bør være optimale handlingsmønstre og 
varslingsrutiner. Dette bør i seg selv medvirke til adekvate handlingsmønstre samtidig som man 
bevisstgjør og setter grenser for hva ansatte bør og kan håndtere og ikke minst den viktige 
avveiningen av når overordnet nivå og nødetater skal varsles. 


UiB er i ferd med å ta i bruk verktøy for risikoanalyse som vil omhandle flere av de mer konkrete 
forhold og ønsket om en større detaljeringsgrad som kommenteres av IKO. 


Ved å holde planen kort og samle faktiske opplysninger og også konsentrere alle tiltakskortene for 
akuttfasen på det siste arket av planen, mener vi at det fokuseres tilstrekkelig overordnet og konkret 
til både å håndtere og å begrense situasjoner tiltaksplanen skal omhandle. Både en større generalitet 
slik det er ønsket av IGS og en større detaljeringsgrad slik IKO ønsket, vil øke Beredskapsplanen 
volum i vesentlig grad og gjøre den vanskeligere tilgjengelig.  Arbeidsgruppen viser til denne 
overordnete kommentaren på flere av punktene nedenfor. 


UiB har ingen tradisjon for beredskapsøvelser utover det som skjer i forbindelse med brannøvelser. 
Det er først i slike situasjoner at man kan få øvd og testet beredskapen og beredskapsplanen. 
Fakultetet bør i dialog med UiB sentralt vurdere om dette bør gjøres i større og bredere omfang enn 
bare for brannvernøvelser. 
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Innspill fra Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin (IGS), 24.08.2015, sak 
15/5035 


Kommentarer fra arbeidsgruppen 


IGS ber om at dokumentet (beredskapsplanen) 
blir utvidet til å gjelde situasjoner også andre 
steder enn i universitetets bygninger. 


UiB har en egen retningslinje for helse, miljø og 
sikkerhet ved feltarbeid og tokt. Det legges en 
lenke til denne retningslinjen i beredskapsplanen 
under «Beredskapssituasjoner», side 4.  
 
Se også overordnet kommentar. 


IGS ber om at man utarbeider rutiner for hva 
man gjør ved gisseltaking og flykapring. 
Betydningen av forsikring /bruk av 
forsikringsselskaper når noe skjer er også av 
interesse for IGS. 
Dokumentet bør redigeres til å omhandle hva 
man gjør også uten telefon i nærheten ved en 
beredskapssituasjon. 


Arbeidsgruppen har i sitt utkast til 
beredskapsplan ikke tatt med forhold utenfor 
UiB. 
 
 
 
Se overordnet kommentar. Ikke endret. 


Innspill fra Institutt for biomedisin (IBM), 
20.08.2015, sak 15/5035 


Kommentarer fra arbeidsgruppen 


Mottaksbyggene, definert av EIA, nevnes i 
planen og en oversikt over disse bør legges ved 
planen. 


Oversikt over mottaksbygg legges ved planen. 
(Pr.05.10.15 arbeider EIA med en oppdatering av 
oversikten) 


Punkt 1.6: Her kan man vurdere om en liste over 
samtlige enheter som holder til i bygget kan 
være bedre enn å ha en liste bare over andre 
enheter i bygget. 


I oversikten i punkt 1.6 er det tatt med eksterne 
enheter (utenfor fakultetet) i UiB-byggene. 
Overskriften i punkt 1.6 endres til «Oversikt over 
eksterne enheter i bygninger ved fakultetet». 


Beredskapsplanen burde inneholde hvordan 
man kan varsle de som er på byggene om andre 
hendelser, f.eks. i de tilfeller at man har en 
beredskapssituasjon der man ønsker at folk blir 
værende i bygningene. Dette kan gjøres ved 
talevarslingsanleggene der de finnes eller e-
post/sms. 


Dette innspillet gjelder forhold under UiB sine 
rutiner og tas videre til Sentraladministrasjonen. 


Punkt 2.3.2 andreprioritet for samlingspunkt for 
fakultetet bør være enten IKOs fotoatelier eller 
Konferanserommet ved BBB. Planen er uklar på 
dette punktet. 


Skrivefeil i utkast til beredskapsplan. 
Andreprioritet for samlingspunkt er 
Konferanserommet i BBB, 3. etasje. 


S. 22, punkt om kommunikasjon: siste kulepunkt 
under «oppfølging» foreslås endret 
til: «Kvalitetssikre universitetets kommunikasjon 
intern og eksternt.» 


Kulepunktet er rettet i tråd med IBM sitt forslag. 


Appendiks, kapittel A1. Det bør være et punkt 
1.2 tilsvarende kapittel A2s punkt 2.2 
som omhandler oppfølging av familie/nære 
pårørende. 


Appendiks, kapittel A1, er en rutine utarbeidet 
sentralt. Innspillet tas videre til 
Sentraladministrasjonen. 


Innspill fra Institutt for klinisk odontologi (IKO), 
20.08.2015, sak 15/5035 


Kommentarer fra arbeidsgruppen 


s.3. Beredskapssituasjoner. Det savnes omtale av 
eksplosjon og stråling. 


Beredskapssituasjon «Brann» er gjort om til 
«Brann og eksplosjon».  
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s.4. Det savnes definisjon av begrepet 
beredskap, og en tydeliggjøring av at dette 
omfatter både forebyggende arbeid og 
håndtering av akutte situasjoner. Det bør også 
være tydelig at planen gjelder for alle fakultetets 
arenaer inklusive personer som befinner seg på 
reiser eller feltarbeid. I denne sammenheng 
burde også verktøyene ROS og CIM vært omtalt. 
Likeledes savnes en understreking av behovet 
for øvelser, evalueringer og kontinuitet i 
arbeidet for å oppnå god beredskap. 


Arbeidsgruppen har unngått å gå i detaljer for å 
holde beredskapsplanen kort. Verktøyene ROS 
og CIM er nye og tas inn i planen senere. 
 
 
Se overordnet kommentar. Ikke endret. 
 


s.5. Det er kun tatt med to kulepunkt for hvilke 
hendelser beredskapsplanen skal benyttes for, 
personer ved UiB og institusjonen UiB. I resten 
av dokumentet er forhold angående miljø og 
materielle verdier også tatt med. Disse 
forholdene bør vurderes tatt med også her. 


Materielle verdier og miljø inngår i kulepunkt 2 
«institusjonen UiB» 


s.6. Ved opplisting av oppgaver skal 
medarbeidere og studenter registreres på 
samlingsplass, men denne registreringen kan bli 
mangelfull når ingen vet hvem som er tilstede i 
bygget i utgangspunktet. Det oppfordres derfor 
til utarbeidelse av dag for dag oversikter over 
ansatte. Denne oppgaven foreslås lagt til 
institutt. 


Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det kan 
være vanskelig å håndtere utarbeidelse av dag 
for dag oversikter. 
 
En praktisk gjennomføring av dette på daglig 
nivå vil vel i praksis innebære stemplingsur ved 
UiB, hvilket det ikke er tradisjon for. 


I pkt 1.4 bør det presiseres nærmere forholdet 
mellom nødetater og ledelse ved UiB i en 
beredskapssituasjon. Nødetatene overtar 
beredskapsledelse på et ulykkessted når de 
kommer, beredskapsledelsen fra UiB blir da 
supplerende. Dette bør om mulig formuleres 
noe klarere. 


I pkt. 1.3 er følgende setning tilføyd:  
Nødetatene overtar beredskapsledelse ved 
ulykkessted når de er på plass, 
beredskapsledelsen ved UiB blir da supplerende. 
 


s.7. Første setning bør bli mer forpliktende, og 
foreslås endret til «instituttene utarbeider 
egne tiltakskort…». 


Ingen endringer gjort i forhold til dette forslaget. 


Pkt 1.6. Overlege Danielsens hus inneholder en 
UiB enhet som kan falle utenom i en 
akuttsituasjon, Kvalifiseringsklinikken. Burde 
denne vært nevnt her selv om den tilhører UiB? 


Kvalifiseringsklinikken faller inn under IKO og er 
ikke nevnt spesielt i planen. 


s.8.HMS-utvalget ser at varslingsrutinene 
fremstår som kompliserte og tidkrevende, noe 
som kan være uheldig i en akuttsituasjon. Det er 
heller ikke samsvar mellom huskelisten på s.11, 
tiltakskortene eller loggskjemaet på s.12. 
Huskelisten har følgende varslingsrutine: 


• Nødetater 
• Vakttelefon 
• Vaktselskapet melder videre etter 


instruks 
Denne huskelisten viser en rask og tidseffektiv 
rutine, og anbefales overført til tiltakskort med 


Huskelisten/sjekklisten på s.11 er for 
beredskapsgruppen ved fakultetet. 
Tiltakskortene er for alle og varsling er første 
oppgave på tiltakskort. Når beredskapsgruppen 
møtes ved en uønsket hendelse forutsettes det 
at nødetatene allerede er varslet av 
observatør/meldingsmottaker iht varslingsrutine 
på tiltakskort. Beredskapsgruppen må som 
første punkt ta en rask situasjonsvurdering.  
 
Varslingsrutiner på tiltakskort er justert med 
varslingsrutine «nødetat» og deretter 
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mer. Tiltakskortene slik de er nå kan gi inntrykk 
av at varsler selv skal ringe lokal leder, 
bygningseier, beredskapsgruppe etc før det 
iverksettes evakuering og livreddende tiltak på 
skadested. Det samme framgår av loggskjemaet i 
og med at «alle» er satt som ansvarlig for 
varsling og informasjon. Vi ber derfor om at 
dette blir vurdert endret slik at varslingsrutinene 
blir så enkle som mulig, og fokus blir å redde liv 
og helse hos dem som er til stede på 
skadestedet. Dette bør framgå av tiltakskortene. 


«vakttelefon». 
 
 
 
 
Se også overordnet kommentar.  


Pkt 2.3 Beredskapsleder skal varsles, men det 
fremgår ikke tydelig når dette skal skje eller av 
hvem. Skal det skje umiddelbart, så snart som 
mulig eller hva. Det bør vurderes om en 
presisering vil være hensiktsmessig. 


Det er vanskelig å presisere når varsling skal skje 
og av hvem ut over det som allerede er 
beskrevet i planen. 
 
Se også overordnet kommentar. Ikke endret. 


s.10. Ressurspersoner. Det bør vurderes om 
TkVest bør være med i oversikten i og med at 
de har lokaler både i Årstadveien 19 og 21. 


TkVest er med i oversikten i kapittel 1.6 – 
Eksterne enketer i bygninger ved fakultetet.  


s.11. Kommentar til siste linje under 
situasjonsvurdering. Det bør angis hvilken type 
samband som finnes, hvor det er oppbevart og 
hvem som har ansvar for vedlikehold og 
opplæring i bruk. 


Det finnes ikke i dag alternativt samband.  
Slettet (med samband?) 


s.13. Setningen «….må prosedyrer i denne 
planen ikke følges ukritisk» foreslås endret til «… 
må prosedyrer i denne planen tilpasses den 
aktuelle situasjon». 


Setningen er rettet i tråd med IKO sitt forslag. 
 
Se overordnet kommentar. 
 


s.20 tiltakskort for skadeverk, innbrudd og 
tyveri. Ved UiB oppdages det en del tyveri som 
ikke kan relateres til en spesifikk hendelse. I 
disse tilfellene blir leder varslet, og ikke politi. 
Det bør presiseres hvilke typer hendelser dette 
tiltakskortet skal gjelde for. 


Arbeidsgruppen tolker denne type tyveri som 
«svinn» og at det ikke er nødvendig å presisere 
ytterligere hendelser dette tiltakskortet skal 
gjelde for.  


s.22. Mediahåndtering. Det foreslås å endre 
første kulepunkt til «dersom media tar kontakt 
henvises det til Kommunikasjonsavdelingen, 
telf……» 


Første kulepunkt er endret til: «Dersom media 
tar kontakt, henvises det til Kommunikasjons-
avdelingen ved UiB, tlf 55 58 69 00» 
 


s.23 Mindre språklig endring i siste kulepunkt, « 
godkjenner ved enheten…». 


Siste kulepunkt er rettet slik det foreslås. 


s.24. Punkt A2 omhandler dødsfall. Parentes 
«student savnet» foreslås fjernet. Det kan 
vurderes om det bør opprettes et eget punkt for 
savnete studenter som omhandler leteaksjoner 
med mer. 


Dette forslaget gjelder en rutine utarbeidet av 
UiB sentralt og innspillet og tas videre til 
Sentraladministrasjonen. 


 


Arbeidsgruppen, 12.10.15 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 89/15 


Sak nr.:  2015/7446  Møte: 28.10.2015 


 
 
 
 
Utlysning - Senterleder (professor/førsteamanuensis, 50 %) i 2 år ved Senter for 
ernæring, Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 


Det er opprettet et Senter for ernæring ved Klinisk institutt 1. I forbindelse med dette ber 
Klinisk institutt 1 om at det lyses ut en midlertidig 50 % stilling som senterleder 
(professor/førsteamanuensis) for en periode på 2 år. 
 
Stillingsprosenten er 50 % og for en periode på 2 år, men kan bli fast på sikt. Stillingen er 
eksternfinansiert fra et Mohn-prosjekt. 
 
Stillingen ble utlyst som administrativ stilling med søknadsfrist 15.8.2015. Det kom inn fem 
(5) søkere til stillingen. Etter søknadsfristens utløp ble det besluttet at stillingen skal lyses ut 
på nytt som en vitenskapelig stilling.  
 
Saken ble sendt som ekstraordinær fakultetsstyresak på sirkulasjon 22.9.2015. Det kom inn 
merknader fra fire (4) medlemmer. Fakultetsstyret vedtok derfor at behandlingen av saken 
skulle utsettes til neste ordinære fakultetsstyremøte (se vedlegg). 
 
Fakultetsdirektørens merknader: 
På grunnlag av at senterleder i følge arbeidsoppgavene skal ivareta og fremme 
ernæringsforskning, drive egen forskning og forskningsveiledning, ble Klinisk institutt 1 
anbefalt å lyse stillingen ut som en vitenskapelig stilling. 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at det skal lyses ut en 


50 % midlertidig stilling som senterleder (professor/førsteamanuensis) ved Klinisk 
institutt 1. Stillingen er eksternfinansiert fra et Mohn-prosjekt. 
 


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


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonsleder rekruttering 
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19.10.2015 /BEASTØ  
 
 
Vedlegg:  
Brev fra Klinisk institutt 1 av 30.6.2015 
Utlysningstekst 
E-postdialog med merknad fra sirkulasjonssak 







U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Klinisk institutt 1


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


Klinisk institutt 1
Telefon
Telefaks 


Postadresse
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse


Bergen


Saksbehandler
Beate Stølen
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysning av stilling som senterleder ved Senter for 
ernæring


Klinisk institutt 1 ber om at det lyses ut en 50 % midlertidig stilling som leder for et nytt Senter 
for ernæring. Stillingen er for en periode på to (2) år, men kan bli fast på sikt. Stillingen kan 
gjerne kombineres med annen stilling ved Universitetet i Bergen eller ved annen institusjon.


Vedlagt er utlysningstekst.


Kontaktperson er Jorunn Skei/Nils Erik  Gilhus


Vennlig hilsen


Nils Erik Gilhus


institutttleder Jorunn Skei


administrasjonssjef


Vedlegg


1 Utlysningstekst


Referanse Dato


2015/7446-BEASTØ 30.06.2015







Leiarstilling (professor/førsteamanuensis, 50 % mellombels) ved Senter for ernæring, 
Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen 


Ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, er det ledig ei 50 % mellombels stilling som leiar 
(professor/førsteamanuensis) for eit nytt Senter for ernæring. Stillinga er for ein periode på to 
(2) år, men kan bli fast på sikt. Stillinga kan gjerne kombinerast med annan stilling ved 
Universitetet i Bergen eller ved annan institusjon  
 
Arbeidsstad er på Haukelandsområdet. 
 
Arbeidsoppgåver: 
Leiar skal ta i vare Senterets oppgåver med å fremme ernæringsforsking i eit samarbeid 
mellom forskarar og institusjonar i Bergen og Vest-Noreg. Senteret skal bygge opp eit 
forskingsnettverk og arbeide for å sikre eit tilfredsstillande ressursgrunnlag for forskinga. 
Senteret skal og bidra til å fremme god ernæring. Den som vert tilsett, skal drive eige 
forsking og forskingsrettleiing. Senteret vil få ein fagleg rådgivingsgruppe. Senterleiar vil 
inngå i leiargruppa ved Klinisk institutt 1. 
 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar, professor Nils 
Erik Gilhus, tlf.: 55 97 50 45 eller 930 876 19, eller e-post: nils.gilhus@uib.no 
 
Kvalifikasjonar 
På bakgrunn av behovet for søkjar med gode personlege eigenskapar i leiarstillinga, kan det 
avvikast frå kravet om at professorkompetente søkjarar skal rangerast framfor 
førsteamanuensiskompetente søkjarar.   
 


• relevant vitskapeleg kompetanse  
• ønskeleg med leiarerfaring  
• målmedviten og løysingsorientert og har gode samarbeidsevner  
• leiarambisjonar og ambisjonar for fagfeltet er essensielt 
• god skriftleg og munnleg norsk og engelsk 
• det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar 


 
 
 
Vi kan tilby 


• Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø. 
• Spanande arbeidsoppgåver ved ein institusjon og i eit nettverk med fagmiljø som 


hevdar seg nasjonalt og internasjonalt.  
• Utfordringar med høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling.  
• God administrativ støtte. 
• Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013) i lønsregulativet til staten. 


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


• Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 
• Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. 
 


 
 
Retningsliner 


Kvinner vert oppmoda særskilt til å søkje stillingane. Dersom fleire søkjarar vert 
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vurdert å ha tilnærma like kvalifikasjonar, vert avgjerda om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for tekniske og administrative stillingar nytta. 
 
 
Opplysningar om søkjaren kan verte gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje 
å verte ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert 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 
Send søknad elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 
  
Søknaden skal innehalde:  
 
● CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring 
● vitnemål 
● attestar 
● fullstendig publikasjonsliste med informasjon om kvar desse er publiserte 
 
 
Søknadane vert sendt elektronisk til nemnda som skal vurdere desse.  
 
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 at alle relevante vedlegg er 
lagt inn innan fristen. 
 
Søknadar på e-post vil ikkje verte vurderte. 
 
 
 







From: Nina Langeland  
Sent: Tuesday, September 22, 2015 6:16 PM 
To: Schem, Baard-Christian 
Cc: Randi Holmås; Eivind Valestrand; Gunnar Mellgren; Helga Birgitte Salvesen; Janne Molnes; Maria 
Teresa Bezem; Tharsicah Pararajasingham; Trond Riise; Inger Hjeldnes Senneseth; Arne Tjølsen; 
Eyvind Rødahl; Inge Fristad; Astrid Bårdgard; Marianne Bø Larsen 
Subject: Re: SV: Ekstraordinær fakultetsstyresak 76/15 på sirkulasjon - frist fredag 25. september kl. 
12 
 
Ja, jeg ser spørsmålene. I denne saken har instituttet først bedt om utlysning av administrativ stilling 
(som dere ikke har sett siden de ikke behandles i fakultetsstyret), men instituttet har senere bedt om 
vurdering av professorkompetanse. Det var da vårt råd at stillingen i så fall måtte lyses ut som 
vitenskapelig stilling, derav denne saken på sirkulasjon, for ikke å få ytterligere forsinkelser i 
tilsettingen.  
Men med så mange spørsmål fra styret, tenker jeg at vi tar den i neste ordinære styremøte.  
Til Eivind: det er ikke en undervisningsstilling.  
 
Nina 


 
Den 22. sep. 2015 kl. 17.56 skrev Schem, Baard-Christian <baard-christian.schem@helse-vest.no>: 


Jeg har stor tillit til fakultetets ledelse, og det skal mye til at jeg ikke skulle slutte meg til vedtaket.  
Likevel: I dette tilfelle synes man å ha endret ha endret oppfatning om hva som er den beste 
ledelsesform for det nye senteret. 
Da hadde det vært ønskelig med en tydeligere begrunnelse for dette, før endelig vedtak. 
  
Vennleg helsing  
 
Baard-Christian Schem 
Fagdirektør 
51963832 / 92665166  
Helse Vest RHF 
www.helse-vest.no 
<image003.jpg> 
 
 
From: Janne Molnes [mailto:janne.molnes@k2.uib.no]  
Sent: Tuesday, September 22, 2015 4:01 PM 
To: Eivind Valestrand; Gunnar Mellgren 
Cc: Randi Holmås; Baard-Christian Schem; Eivind Valestrand; Gunnar Mellgren; Helga Birgitte 
Salvesen; Janne Molnes; Maria Teresa Bezem; Nina Langeland; Tharsicah Pararajasingham; Trond 
Riise; Inger Hjeldnes Senneseth; Arne Tjølsen; Eyvind Rødahl; Inge Fristad; Astrid Bårdgard; 
Marianne Bø Larsen 
Subject: Re: Ekstraordinær fakultetsstyresak 76/15 på sirkulasjon - frist fredag 25. september kl. 12 
 
Jeg avventer også en begrunnelse for denne endringen. 
 
Mvh 
janne 
 
 
On 22.09.2015 15:45, Eivind Valestrand wrote: 
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Jeg vil også gjerne høre den begrunnelsen. I tillegg ser jeg at det står ingenting om krav til 
undervisningskompetanse i stillingsteksten, og vil gjerne ha bekreftet om det er slik at denne 
stillingen altså ikke skal ha noen undervisningsoppgaver.   
 
Eivind  
 
22. sep. 2015 kl. 14.39 skrev Gunnar Mellgren <Gunnar.Mellgren@med.uib.no>: 
 
Dette er sikkert fornuftig, men jeg savner en begrunnelse for hvorfor man i ettertid heller ønsker å lyse ut 
stillingen som en vitenskapelig stilling. 
 
mvh 
Gunnar 
 
 
On 22.09.15, 13.29, "Randi Holmås" <Randi.Holmas@uib.no> wrote: 
 
Fakultetsstyret blir med dette bedt om å handsame vedlagde ekstraordinære fakultetsstyresak på 
sirkulasjon.  
  
Bakgrunn for handsaming utanom fakultetsstyremøte  
Fakultetet er i ferd med å opprette eit Senter for ernæring ved Klinisk institutt 1, jf. orienteringssak III 
f) på fakultetsstyremøtet 24. juni.  
  
Stillinga som senterleiar har tidlegare vore lyst som ei administrativ stilling med søknadsfrist 15. 
august 2015.  
Då søknadsfristen gjekk ut, var det fem søkjarar, og det blei bestemt å lyse stillinga ut på ny som ei 
vitskapleg stilling.  
  
Det er over ein månad til neste fakultetsstyremøte, og for å unngå at prosessen med å tilsette ein 
senterleiar blir lenger enn naudsynt, ber ein styret om å handsame saka pr. e-post på sirkulasjon.  
  
  
Frist for tilbakemelding/Vedtak  
Eg ber om at du svarar på denne e-posten innan fredag 25. september kl. 12, og gjev tilbakemelding 
om du:    


a) Godkjenner forslaget til vedtak  
b) Ikkje godkjenner forslaget til vedtak   


  
  
  
Venleg helsing  
Randi Holmås  
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Arkivkode:  
Sak nr. 15/280 Møte: 28.10.2015 


III  Orienteringssaker: 


a) Referat – Komitémøter i REK vest, 20.08.2015 og 17.09.2015, lenker vedl.
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 07.09.2015, vedl.
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015, vedl.
d) Revisjon av studieplan i integert master i odontologi – brev av 20.10.2015 (ePhorte


15/11516), vedl.
e) Dekanen orienterer


21.10.2015/raho 







a) Referat fra komitémøte, REK Vest, lenker vedl.:  
 
Møte 20.08.2015:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547714/M%C3%B8tedokument%20.pdf 
 
Møte 17.09.2015:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547716/M%C3%B8tedokument%20.pdf 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Referat – Utvidet forskningsledelse 


  


Sak nr. 2015/2912   
Møtedato: 07.09.15, kl. 14.30-16.00.   
Møtested: Styrerommet  AHH, 4. etg. 
 
 
Tilstede: Eyvind Rødahl, Tone Bjørge, Gülen Arslan Lied, Asgeir Bårdsen, Donald Gullberg, 
Anne Berit Guttormsen, Odd Helge Gilja, Martha Rolland Jacobsen 
 
Forfall: Roland Jonsson,  
 
Fra administrasjonen: Inger Hjeldnes Senneseth, Trine Anikken Larsen 
 
 
Saksliste 
Sak 22/15 Innkalling og saksliste 


 
 Innkalling og saksliste godkjent, med en sak under eventuelt. 


 
 


Sak 23/15 Utkast til referat fra møte 19.6.2015 
 


 Ingen merknader 
 
 


Sak 24/15 Orienteringssaker: 
- Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Publiseringsstatistikk 


2005-2014, https://bora.uib.no/handle/1956/10129. 
Jevnt økende antall, nær 1000 publikasjoner årlig. Det er en nedgang i 
publikasjoner på nivå 2 og fakultetet kommer relativt sett dårlig ut på 
publikasjonspoeng i forhold til helsefakultet ved andre universiteter.  


- Open access – budsjettpost ved UiB administrert av UB, med åpen 
søknadsfrist for forskerne. Det er ønskelig at publikasjoner skal gjøres 
mest mulig tilgjengelig. Det foretas nå en gjennomgang av erfaringer og 
bruk av denne budsjettavsetningen.  


- UiB-satsing på toppforskning – utlysning av rekrutteringsmidler (utsendt), til 
instituttene med 15.9. som frist for innmelding av aktuelle kandidater. 


- NFR - Invitasjon til å kommentere programplan for to nye helseforsknings-
programmer (utsendt). 


- EU - utlysninger: Nytt utkast av Work Programme SC1 2016/2017 
(utsendt)  


- SFF-Utlysning med søknadsfrist fase I: 25. november 2015. Fakultetet har 
pr. i dag 6 søkere. 
 


 
Sak 25/15 Revisjon av de nasjonale forskningsetiske retningslinjene for:  


1. Naturvitenskap og teknologi, og 2: Samfunnsvitenskap, humaniora, 
juss og teologi. Høring. 
Førsteutkast til høringsuttalelse og innspill fra fakultetet(utsendt) 
 
Revisjon utsendt til instituttene, utvidet forskningsledelse og leder av REK-Vest. 
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Prodekan orienterte om saken. Redelighetsutvalget ved UiB har behandlet saken 
og det er utarbeidet et førsteutkast til høringsuttalelse. 
 


 Utvidet forskningsledelse har ikke ytterligere kommentarer enn de som 
fremkommer i høringsnotat fra UiB sentralt.  
 
 


Sak 26/15 Forskningsprosjekter som håndterer personopplysninger. 
Varsel om vedtak og varsel om overtredelsesgebyr, brev fra Datatilsynet datert 
8.7.2015 og UiBs tilsvar (utsendt). 
 


 Fakultetet har etablert kvalitetssystemer og kvalitetskontroll for helseforsknings-
prosjekter som håndterer personopplysninger: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-
Overordnede-rammer/1.5-Kvalitetssystemer 
Det vises og så til UiBs regelsamling, med kvalitetssystemer, med felles 
retningslinjer (UiB og Helse Bergen) for medisinsk og helsefaglig forskning: 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.5-Kvalitetssystemer 
 
Instituttene må ha oversikt over prosjekter der UiB er forskningsansvarlig 
institusjon. Det ble våren 2015 gjennomført en selvangivelse i forhold til aktive 
prosjekter. Det arbeides nå for å etablere rutiner og systemer som kan gi oversikt 
over forskningsprosjekter der UiB er forskningsansvarlig institusjon. 
 
Det legges opp til et seminar i regi av Redelighetsutvalget, samt informasjon til 
prosjektledere og administrasjonen for å økt kunnskap i fagmiljøene. 
 
 


Sak 27/15 Budsjett 2016 – Utlysning rekrutteringsstillinger 
 


 Høst 2015 utlyses 7 stipendiatstillinger for kandidater som har tatt forskerlinje 
under studiet og som starter i stipendiatstilling direkte etter studiet.   
 
 


Sak 28/15 Aktuelt fra instituttene 
 


 IKO: Arbeider med forskningsstrategi. Det er vanskelig å få gjennomført 
forskningstermin i riktig tid pga. inndeling i små fagfelt, jfr. sak 29/15. Instituttet 
planlegger en gjennomgang av studieplan odontologi. 
IBM: Instituttet har etablert er program for forskningspresentasjoner. Prodekan tok 
opp spørsmål om forskerutdanningskurs.  
K1: Samarbeid med Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet; møte med dekan 
og prodekan. MedViz- fase II: Utredning om fysisk lokalisering av et visualiserings-
senter i samarbeid mellom UiB og Helse Bergen. 
IGS: Internrevisjon i forhold til forskningsprosjekter som håndterer person-
opplysninger. Har pilotprosjekt for sikker lagring av data på forskningsservere.. 
Arbeider med etablering av kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse, med 
utleie av statistikere. 
 
 


 Under eventuelt ble følgende sak behandlet: 
 
 


Sak 29/15 Forskningstermin 
Bårdsen tok opp spørsmål om mulighet for å avvikle forskningstermin for perioder 
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på 3 måneder. 
 
Forskningstermin avhold i riktig tid er vanskelig å få gjennomført ved IKO pga. 
inndeling i små fagfelt. Grunnutdanning gir mulighet for overlapping av 
undervisning, men dette er problematisk i spesialistutdanningen, der det er klinisk 
drift som går hele året. Instituttet retter en forespørsel om det er mulig å avvikle 
forskningstermin på 3 måneder. 
 


 Retningslinjer for forskningstermin er et sentralt reglement fastsatt av 
universitetsstyret: http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-
Personalforvaltning/3.1.3-Regler-og-retningslinjer-for-vitenskapelige-
stillinger/Retningslinjer-for-tildeling-av-forskningstermin-for-vitenskapelige-stillinger 
Det kan i henhold til dagens regelverk søkes om forskningstermin for seks eller 
tolv måneder, alt etter opptjeningstid. 
 
Etter oppdrag fra universitetsledelsen har HR-avdelingen utarbeidet en revisjon av 
gjeldende retningslinjer som skal behandles i universitetsstyret. Forslag til revisjon 
legger opp til at når særlige hensyn tilsier det, kan det søkes om og innvilges 
kortere forskningstermin, med tilsvarende avkortning i opptjeningstiden. 
 
 


 Forslag på saker i kommende møter i Utvidet forskningsledelse: 
- Invitere Janicke Igland for orientering om pilot forskningsserver ved IGS 
- Invitere UB for å orientere om Open Access 


 
 
 
 


Eyvind Rødahl 
 


Inger Hjeldnes Senneseth  
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9. sept.


28. okt.


18. nov.


16. des


vår 2016


Høst 2015
Styresaker O-saker 


Sept. • Nye medlemmer i fakultetsstyret fra gruppe B og gruppe D 
• Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret våren 2016 
• Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved MOF  
• Økonomirapport pr. juli 2015 
• Budsjettforslag 2016 
• Oppnevning av ny programsensor for ernæringsstudiene ved 


MOF  
• Utlysning 


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Oppfølging av HMS-rapport 2014 
• Endring av modell for styring og ledelse i 


universitets- og høyskoleloven (UHL) – 
Fakultetets høringssvar  


• Bruk av kalling i undervisnings- og 
forskerstillinger ved UiB 


• Oppnevning av styringsgruppe – Evaluering av 
organisasjonsendring ved IKO-OUK i 2012 


• Dekanen orienterer  


Okt. • Økonomirapport pr. september 2015 
• Budsjett og budsjettprosess for 2016  
• Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved 


MOF  
• Beredskapsplan ved MOF  
• Oppnevning av ny leder for Programutvalg internasjonal 


helse/Oral Sciences 
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2015  
• Oppnevning av komitéer - Opprykk til professor etter 


kompetanse – søknadsrunden 2015 
• Fravik fra krav om sakkyndig vurdering   
• Utlysninger, tilsettinger og kalling  


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Revisjon av studieplan – integrert master i 


odontologi  
• Dekanen orienterer 


Nov. • Budsjett 2016 – prinsipper og prioriteringer  
• Økonomirapport pr. oktober 2015 
• Utlysninger og tilsettinger  


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Dekanen orienterer  


Des. • Budsjett 2016  
• Økonomirapport pr. november 2015 
• Utlysninger og tilsettinger  


 
 


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul høst 2015 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 21.10.2015 







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


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Telefon 55582086 
post@mofa.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Jonas Lies vei 79 
Bergen 


Saksbehandler 
Inger Hjeldnes Senneseth 
55586671 
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Institutt for klinisk odontologi 
 
  
  


Revisjon av studieplan for integrert master i odontologi 
 
Programutvalg for odontologiske fag har tatt initiativ til at studieplan for master i odontologi 
bør revideres. Dette har vært skjøvet på fra fakultetsledelsen begrunnet i det pågående 
arbeidet med ny studieplan i medisin og behov for koordinering av deler av studiene de to 
første årene. Nå er dette på det nærmeste på plass, og arbeidet med odontologistudiet kan 
gjenopptas. Parallelt med studieplanarbeidet har det dukket opp problemstillinger rundt 
behov for bedre utnyttelse av undervisningsarealer, samt uheldige arbeidstidsordninger for 
ansatte, som gjør at arbeidet foreslås delt i to del-arbeider som beskrevet nedenfor. 
 
Undervisningsarealene i NOB inngår i fakultetets totale arealressurser knyttet opp mot 
undervisning. God og effektiv arealutnyttelse av undervisningsrom er høyt prioritet ved 
fakultetet. Blant annet har Institutt for global helse og samfunnsmedisin(IGS) signalisert 
mangel på undervisningsrom. I denne forbindelse har det vært gjort forsøk på å innpasse 
behovene ved IGS i forhold til dagens utnyttelse av arealene i NOB, men dette har vært 
vanskelig siden auditoriene jevnt over er belagt med undervisning hver dag mellom 11.00-
13.00. Programutvalgets forslag til mandat for revisjon av studieplanen for integrert master i 
odontologi, datert 02.12.2014, peker samtidig på behov for en ny «dagsordning» etter inn-
føring av en ny arbeidstidsordning ved Særavtale om arbeidstidsordning for klinikkpersonale 
og sykepleiere ved Odontologisk universitetsklinikk (OUK) fra 2012. Utnyttelse av de kliniske 
arealene er også viktig i forhold til utdanning av det antallet studenter fakultetet er forpliktet 
til. For å oppnå dette må det ved opptak tas hensyn til dimensjonering som tar høyde for noe 
frafall i studiene. Fakultetet ønsker derfor å få belyst hvordan arealene kan utnyttes bedre.  
 
Fakultetet mener at behovene som her er skissert ikke kan avvente arbeidet med revisjon av 
studieplanen. Fakultetet vil derfor nedsette to arbeidsgrupper: 
 
1. En hurtigarbeidende arbeidsgruppe med følgende mandat (implementering høst 


2016):  
 


- Foreslå ny «dagsordning» inkludert plassering av klinikkøkter og teoretisk 
undervisning for å tilpasse aktiviteten til behovene nevnt over 


- Foreslå tiltak som kan bidra til å effektivisere klinikkdriften, herunder sikre bedre 
pasientflyt og pasientinnskrivning 
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Punkt to i mandatet vil være viktige innspill til arbeidet med revisjon av studieplanen.  
 
2. En arbeidsgruppe med mandat å revidere av studieplanen: 


 
- Beskrive behovet for fremtidig tannhelsetjeneste (15-års perspektiv). Hvilken 


kompetanseprofil skal en fremtidig tannlege ha? 
- Foreta en grenseoppgang mellom allmennpraksis og spesialisttjenester 


(grunnutdanning vs. spesialistutdanning) på generelt nivå 
- Tilpasse klinisk undervisning i allmennodontologi konsentrert til en ukedag og tilpasse 


de ulike kliniske fagenes undervisning til dette, inkludert tidspunkt for vurdering 
(eksamen) 


- Vurdere varighet og plassering av praksisstudiet 
- Foreslå ny fordeling av studiepoeng etter revisjon av makroplanen 
- Foreslå tiltak som skal bedre pasientflyt i klinikken, inkludert pasientinnskriving 
- Vurdere å foreslå økt bruk av nye undervisnings- og vurderingsformer, vurdere om 


mengden teoretisk undervisning kan reduseres og om det er behov for å endre 
vurderingsformer som benyttes innen de ulike emnene. 


 
Vi ber om at arbeidsgruppe 1 ledes av visedekan for utdanning Inge Fristad og gruppen 
konstitueres i samarbeid med Programutvalg for odontologiske fag. Arbeidsgruppen bør 
sammensettes slik at alle fagseksjonene blir involvert. Det er også viktig å ha med 
studentene i arbeidet. Andre institutt og fag som blir påvirket av foreslåtte endringer, må 
konsulteres på et tidlig tidspunkt. Frist for forslag til endringer settes til 15. januar 2016 for 
dette delprosjektet. Endringer må være på plass før 1. mars 2016 slik at det kan 
implementeres høsten 2016.  
 
Arbeidsgruppe 2 kan dels arbeide parallelt med arbeidsgruppe 1, men vil også måtte ha med 
seg konklusjonene fra første arbeidsgruppe med seg i arbeidet. Også her må seksjoner, 
studenter og andre berørte institutt tidlig involveres i arbeidet. Forslag til medlemmer av 
arbeidsgruppen utarbeides i samråd mellom visedekan utdanning, instituttleder og 
programutvalgsleder. Arbeidet med revisjon av studieplan for master i odontologiske fag bør 
sluttføres i løpet av 2016 og frist for arbeidsgruppen settes til 1. oktober 2016.  


 
Vennlig hilsen 
 
Nina Langeland 
dekan Inger Hjeldnes Senneseth 
 fakultetsdirektør 
 
Kopi 
Institutt for biomedisin 
Klinisk institutt 2 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Klinisk institutt 1 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 86/15 


Sak nr.:  2015/8823  Møte: 28.10.2015 


 
 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – SØKNADSRUNDEN 2015 
– INSTITUTT FOR BIOMEDISIN  
 
Innen fristen 15.09.2015 søkte førsteamanuensis Inari Kursula om opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet biomedisin (cellebiologi og 
molekylærbiologi).  
 
Inari Kursula startet sin stilling som førsteamanuensis i cellebiologi og 
molekylærbiologi 14.09.2015. Stillingen ble utlyst som førsteamanuensis.  
 
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- forskerstilling (§2-1 nr. 13) sier at 
førsteamanuensis som er erklært professorkompetent ved egen eller annen norsk 
institusjon i løpet av de siste seks år før søknadstidspunktet, kan søke sin institusjon 
om opprykk til professor. Dersom det foreligger en enstemmig erklæring om utvilsom 
kompetanse, kan opprykk gis uten ny bedømmelse. 
 
Inari Kursula er tidligere blitt vurdert professorkompetent ved søknad til 
professorstilling i biokjemi og molekylærbiologi ved Institutt for biomedisin, utlyst med 
søknadsfrist 26.10.2013. Hun ble vurdert som klart professorkompetent, og uten tvil 
av en enstemmig komite. Inari Kursula var blant de innstilte til stilling som professor. 
Hennes nåværende førsteamanuensisstilling er innenfor samme fagområdet som 
den hun ble professorvurdert til.  
 
Instituttet bekrefter at stillingen der Kursula er bedømt professorkompetent, er i 
tilsvarende fagfelt som den førsteamanuensisstillingen hun nå er ansatt i. 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 


godkjenner at førsteamanuensis Inari Kursula fyller kravene for opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet biomedisin (cellebiologi og 
molekylærbiologi) i samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr 13 
 


2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Inari Kursula tittel og 
lønn som professor med virkning fra 15.09.2015. 


 
 







 2 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


OVERSENDELSE AV SØKNAD OM


PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE VED UiB
Jfr forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Søknadsfrist: Søknad må være mottatt på fakultetet 15. september


Opplysninger om søker (fylles ut av søker selv):


Søkers etternavn: Fornavn: Fødselsdato:


Søkers stilling:


Søkers høyeste utdanning/grad/institusjon:


Søkers spesialitet m. h. t. fordypning:


Ja Nei


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


Hvis ja, oppgi hvilke(n) institusjon(er):


Ja Nei


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


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


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


Oppgi søknadsfrist(er):


Fylles ut av instituttet:


Institutt:


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


Søkers fagområde iflg tilsetting:


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


Skjema oppdatert november 2011







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


ERKLÆRING FRA BEDØMMELSESKOMITEEN
Sett kryss her


Komiteen avgir enstemmig kompetanse-erklæring


Søker bedømt kompetent for opprykk


Annet utfall av bedømmingen –


Søker er ikke er erklært kompetent for opprykk


________________________________


Sted og dato


________________________________


Underskrift


Vedlegg til søknadsskjemaet:


1. søknad


2. cv


3. publikasjonsliste og publikasjoner, jfr retningslinjene: 


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


Skjema oppdatert november 2011











C U R R I C U L U M   V I T A E 
Inari Kursula 


July 2015 
 
Personal data  Inari Talvikki Kursula, born Alavuotunki 


    born:  January 19th, 1974, Oulu, Finland 
    married to: Prof. Petri Kursula 
    four children: born 1994, 1997, 2000, and 2006 


    work addresses: Department of Biomedicine 
      University of Bergen 
      Jonas Lies vei 91 
      5009 Bergen, Norway 


      Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine 
      University of Oulu 
      P.O. Box 3000 
      90014 Oulu, Finland 


      German Electron Synchrotron (DESY) 
      Notkestrasse 85 
      22607 Hamburg, Germany 


    home address: Espellohweg 42 
      22607 Hamburg, Germany 


    e-mail:  inari.kursula@helmholtz-hzi.de 
      inari.kursula@oulu.fi 
    URL:  http://www.desy.de/~inari/lab 
      http://www.desy.de/~inari/hzi.html 
      http://www.biochem.oulu.fi/tutkimus/ikursula 
 
Academic degrees 2013 Docent, Department of Biochemistry, University of Oulu 
    2003 Ph.D., Department of Biochemistry, University of Oulu 
     grade: magna cum laude approbatur 
    2001 M.Sc., Department of Biochemistry, University of Oulu 
     grades: biochemistry, good; chemistry, good; zoology, good ; 
     thesis: eximia cum laude approbatur 
    1992 Matriculation examination, Kastellin lukio, Oulu, Finland 
     grades: 6 x laudatur (highest possible grades) 
 
Knowledge of languages 


    Finnish, mother tongue 
    English, excellent 
    German, good 
    Swedish, good 
     


Current positions 


Junior research group leader, Helmholtz Centre for Infection Research / DESY, Hamburg, Germany 


Academy of Finland Research Fellow, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, University of Oulu, Finland 


Adjunct Professor, Department of Biomedicine, University of Bergen, Norway 
 
Academic work history 


2014-2017  Adjunct Professor, University of Bergen 
2012-2017  Academy of Finland Research Fellow, University of Oulu 
2009-2015  Junior research group leader, Helmholtz Centre for Infection Research 
2009-2012  Assistant Professor, University of Hamburg 
2008-  Research group leader, Department of Biochemistry, University of Oulu 
   2008-2010 Recipient of a Marie Curie European Reintegration Grant 
2005-2007  Post-doctoral fellow, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institute 
   research group of Prof. Ylva Lindqvist 
   2005-2007, Recipient of a Marie Curie Intra-European Fellowship 
2003-2005  Post-doctoral fellow, EMBL Hamburg Outstation 
   research group of Dr. Matthias Wilmanns 







1998-2003  Ph.D. student, Department of Biochemistry & Biocenter Oulu, University of Oulu 
   research group of Prof. Rik Wierenga 
1997  Pro gradu student, Department of Biochemistry & Biocenter Oulu, University of Oulu 
   research group of Prof. Juhani Syväoja 
1996  Research assistant, Department of Process Engineering, University of Oulu 
   research group of Tech. Lic. Liisa Myllykoski 


 
Current and past funding 


2002  Finnish Konkordia Fund, personal grant for computing equipment, 4 200 € 


2003  Academy of Finland, personal grant for a post-doctoral stay abroad, 10 800 € 


2004  Academy of Finland, personal grant for a post-doctoral stay abroad, 18 600 € 


2005-2007 European Commission, FP6, Marie Curie Intra-European Fellowship, ~166 000 € 


2008-2010 Academy of Finland, post-doctoral researcher’s project, 180 000 € 


2008-2010 European Commission, FP7, Marie Curie European Reintegration Grant, 45 000 € 


2008  Sitra/CIMO grant for a B.Sc. level trainee from India, 7 400 € 


2008  CIMO grant for an international Ph.D. student, 10 800 € 


2008  Magnus Ehrnrooth Foundation, travel grant, 1 500 € 


2009-2012 Sigrid Jusélius foundation, research grant, 120 000 € 


2009-2015 German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), start-up grant, ~2 000 000 € 
   (start-up funding with the current position for building the lab at the CSSB-HZI, DESY) 


2009-2015 German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), research grant, ~2 350 000 € 
   (funding associated with the current position at the CSSB-HZI, includes salaries, consumables, etc.) 


2010-2012 European Commission, FP7, Marie Curie International Incoming Fellowship, ~175 000 € 
   (application together with Dr. Alexander Ignatev for him to join my research group in Oulu) 


2010-2012 Academy of Finland, research grant, ~250 000 € 


2011-2012 Finnish Cultural Foundation, post-doctoral grant, 45 000 € 
   (application together with Dr. Juha Kallio for him to join my research group in Hamburg) 


2012-2014 Sigrid Jusélius Foundation, research grant, 74 000 € 


2012-2017 Academy of Finland, Academy Research Fellow position, ~407 000 € 


2013-2015 Academy of Finland, research grant, ~293 000 € 


2013-2014 Emil Aaltonen Foundation, post-doctoral grant, 27 000 € 
   (application together with Dr. Juha Kallio for his work in my research group in Hamburg) 


2014-2015 Paulo Foundation, post-doctoral grant, 36 000 € 
   (application together with Dr. Juha Kallio for his work in my research group in Hamburg) 


2015-2017 Emil Aaltonen foundation, research grant, 210 000 € 


2015-2017 Jane and Aatos Erkko foundation, research grant, 250 000 € 


2015-2018 Helse Vest, post-doctoral grant, 2 877 000 NOK 
   (application together with Dr. Juha Kallio for his work in my research group in Bergen) 


2015-2018 Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, post-doctoral grant, 2 120 000 NOK 
   (application together with Dr. Juha Vahokoski for his work in my research group in Bergen) 


2015-2018 Sigrid Jusélius Foundation, research grant, 120 000 € 


2015-2017 Academy of Finland, research grant, 220 000 € 


In addition, I have over the years helped several of my students to obtain smaller personal grants from the University 
of Oulu, various national foundations, and EMBO for their work in my research group for periods of 3-12 months. 


 
Teaching and supervision experience 


Following undergraduate courses at the Department of Biochemistry, University of Oulu: 
 Experimental course in clinical biochemistry (2 weeks full-time laboratory course), 1998-1999 
 Enzyme purification (2 weeks full-time laboratory course), 1998-2000  
 Crystal-structure determination using molecular replacement (1 week full-time practical course), 2000-2002 
 Biochemical methods II (protein characterization practicals; SPR, ITC, and CD spectroscopy, 3 weeks), 2008-2009 
 Biomolecules (carbohydrates and lipids, 12 h lectures + exams for ~150 students), 2009 


In addition, I have given numerous invited lectures about the actin-based motility of the malaria parasite on a 
number of Master’s and post-graduate courses. 







Lectures and practical tutorials on SPR (using Biacore 3000 and T100): 
 EMBO Practical Course on Protein Expression, Purification and Crystallisation (PEPC7), 2010 
 EMBO Course “Modern Biophysical Methods for Protein-ligand Interactions”, University of Oulu, 2011 
 EMBO Course “Modern Biophysical Methods for Protein-ligand Interactions”, University of Oulu, 2013 


Ph.D. students supervised: 
 Simone Müller, EMBL Hamburg Outstation/University of Konstanz, Ph.D. 2006 (as co-supervisor) 
 Edvard Wigren, Karolinska Institute, Ph.D. 2012 (as co-supervisor) 
 Matti Myllykoski, University of Oulu, Ph.D. 2013 (as co-supervisor)  
 Gopinath Muruganandam, HZI / University of Hamburg, Ph.D. 2014 
 Saligram Prabhakar Bhargav, University of Oulu, Ph.D. 2014 
 Moon Chatterjee, HZI / University of Hamburg, Ph.D. 2015 
 Nele Vervaet, HZI / University of Hamburg, Ph.D. examination 11.9.2015 
 Esa-Pekka Kumpula, University of Oulu, Ph.D. examination estimated 2016 
 Atta Samoo, University of Oulu, Ph.D. examination estimated 2018/2019 
 Isa Pires, University of Oulu, Ph.D. examination estimated 2019 
 Ábris Bendes, University of Oulu, Ph.D. examination estimated 2019 


M.Sc. students supervised: 
 Sanna Partanen, Dept. Biochemistry, University of Oulu, 2002 (as co-supervisor) 
 Mikko Salin, Dept. Biochemistry, University of Oulu, 2003 (as co-supervisor) 
 Munir Hossain, Karolinska Institute, 2006 (as co-supervisor) 
 Bishal Singh, Dept. Biochemistry, University of Oulu, 2010 
 Emilia Pekkala, Dept. Biochemistry, University of Oulu, 2010 
 Jani Huttu, Dept. Biochemistry, University of Oulu, 2010 
 Katharina Höfler, Department of Chemistry, University of Hamburg, 2011 
 Ben Götte, University of Lübeck, 2014 
 
In addition, I have supervised nearly 20 undergraduate students during short internships or B.Sc. thesis projects in 
Oulu and Hamburg. 
 


Current Research Group 


in Hamburg: 
 Moon Chatterjee, M.Sc. (Ph.D. student) 
 Nele Vervaet, M.Sc. (Ph.D. student) 
 Esa-Pekka Kumpula, M.Sc. (Ph.D. student) 
 Atta Samoo, M.Sc, (Ph.D. student) 
in Oulu: 
 Henni Piirainen, Ph.D. (post-doctoral fellow) 
 Yu-Fu Hung, Ph.D. (post-doctoral fellow, 1.9.2015-) 
 Isa Pires, M.Sc. (Ph.D. student) 
 Ábris Bendes, M.Sc. (Ph.D. student) 
In Bergen: 
 Juha Vahokoski, Ph.D. (post-doctoral fellow) 
 Juha Kallio, Ph.D. (post-doctoral fellow) 


 
Academic memberships, activities, awards 


Member of the Research Promoting Committee, Department of Biochemistry, University of Oulu (2008-2010) 
Member of the Steering Group, Department of Biochemistry, University of Oulu (2008-2010) 
Member of Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae (the BioBio Society; Finnish member of 


IUBMB, FEBS, FEMS, IUPAB, IUMS, EBSA) 
Member of the “Institutsrat”, Institute of Biochemistry and Molecular Biology, Department of Chemistry, University 


of Hamburg (2009-2012) 
Member of the organizing committee of the 1st Nordic Malaria Conference in Lund, Sweden (2010) 
Co-chairperson at the European Crystallography Meeting, session “Infection and Disease”, Darmstadt, Germany 


(2010) 
Co-chairperson at the Nordic X-ray Science Days, session “SAXS and coherent experiments: probing material 


structure and dynamics on the nano-scale”, Lund, Sweden (2014) 
Academic Editor of the journal PLoS ONE (2011-) 
Meritorious Scientist Award, University of Oulu (3.9.2012) 
Coordinator of the Finnish Research Infrastructure Roadmap 2014 application concerning the European XFEL/XBI 
Member of the Scientific Advisory Committee of the CoSAXS beamline at MAX-IV (2013-) 







Member of the Scientific Advisory Committee of the European XFEL (2014-) 
Review Editor of the journal Frontiers in Molecular Biosciences – Structural Biology (2014-) 
Member of the organizing committee of the Finnish Synchrotron Radiation Users’ Organization Autumn School in 


Oulu, Finland (2014) 
Reviewer for grant applications for HFSP, Research Foundation Flanders (FWO), as well as MRC and BBSRC (UK)  
Frequent ad hoc reviewer for a number of scientific journals (e.g. PLoS ONE, FASEB J, FEBS Lett, Acta Cryst F, J Mol 


Biol, Cytoskeleton, Biochimie) 
Representative of the University of Oulu in the XBI User Consortium (biological infrastructure related to the 


European XFEL (2015-) 
 
Memberships in thesis advisory committees and acting as an academic opponent 


Member of the Ph.D. thesis advisory committee of Catherine Moreau (University of Heidelberg Medical School) 
Member of the Ph.D. thesis advisory committee of Joana Pereira (University of Hamburg and EMBL) 
Reviewer of the Ph.D. thesis of Heikki Takala (University of Jyväskylä) 
Member of the Ph.D. thesis defense committee of Tim Wiegels (University of Hamburg and EMBL) 
 


Bibliometric information: 


 Number of publications: 31 
 Number of citations (according to Google Scholar): 505 
 h index (according to Google Scholar): 12 
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1. Pospiech H, Kursula I, Abdel‐Aziz W, Malkas L, Uitto L, Kastelli M, Vihinen‐Ranta M, Eskelinen S & Syväoja JE 
(1999) A neutralizing antibody against human DNA polymerase ε inhibits cellular but not SV40 DNA 
replication. Nucleic Acids Res 27: 3799‐3804. 
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parasite‐specific functions of the divergent profilin of Plasmodium falciparum. Structure 16: 1638-1648. 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Søknad om opprykk- anbefaling fra instituttet


Det vises til søknad om opprykk til professor fra Inari Kursula.


Inari Kursula er ansatt som førsteamanuensis i celle- og molekylærbiologi ved instituttet.


Hun søkte en professorstilling i biokjemi og molekylærbiologi ved vårt institutt med søknadsfrist 


26.10.2013. Stillingen hadde videre en føring mot strukturbiologi og funksjonelle studier av protein 


med vekt på molekylære interaksjoner. Hun ble i denne innstillingen vurdert som klart 


professorkompetent av en enstemmig komite og innstilt som nr 6 av i alt 46 søkere. Hun ble innstilt fra 


instituttet etter intervju og prøveforelesning, jf sak 2013/9849. 


Kursula er nå blitt tilsatt i en stilling som er utlyst i celle- og molekylærbiologi og i tillegg gitt en føring 


mot cytoskjelett og intracellulær transport. Denne stillingen ble utlys som førsteamanuensis. Kursula 


ble her innstilt på delt førsteplass av 28 søkere.


Begge de to stillingene har åpne utlysninger innenfor biokjemi, celle- og molekylærbiologi selv om de i 


tillegg er gitt noen føringer for å styrke instituttets faglige profil. Den stillingen der Kursula er bedømt 


professorkompetent tilsvarende fagfelt som den førsteamanuensisstillingen som Inari Kursula nå har 


fått. Henne professorkompetanse er enstemmig og uten tvil.


Etter instituttleders vurdering er det helt klart at innstillingen der Kursula er kjent professorkompetent 


(13/9849) kan brukes som vurdering av hennes søknad om opprykk til professor.


Vennlig hilsen


Rolf K. Reed


instituttleder Oddveig Åsheim


administrasjonssjef


Referanse Dato


2015/8823-ODÅ 18.08.2015


Unntatt offentlighet iht. offl. § 13, 1. ledd, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

		Vedlegg 2 Anbefaling fra instituttet



		Søkers etternavnRow1: Kursula

		FornavnRow1: Inari

		FødselsdatoRow1: 19.01.1974

		Søkers stillingRow1: Førsteamanuensis i cellebiologi og molekylærbiologi

		Søkers høyeste utdanninggradinstitusjonRow1: PhD fra University of Oulu, Finland

		Søkers spesialitet m h t fordypningRow1: Biomedisin

		Hvis ja oppgi hvilken institusjoner: 

		Hvis ja oppgi institusjoner og fagområder: Institutt for biomedisin - utlyst stilling som professor/ førsteamanuensis i biokjemi og molekylærbiologi (Ref. 13/9849, Åsheim/Reed) 

		Oppgi søknadsfrister: 26.10.2013

		Fylles ut av instituttet: Institutt for biomedisin 

		Kontaktinformasjon ved instituttet Kontaktperson postadresse tlf nr og epostadresse: Rolf K. Reed, postboks 7804, 5020 bergen Tlf: 55586381 Email: Rolf.Reed@uib.no

		Søkers fagområde iflg tilsetting: Cellebiologi og molekylærbiologi

		Når ble det evt sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområdespesialitet: 28.09.2013, med søknadsfrist 26.10.2013

		Check Box116: Yes

		Check Box117: Off

		Check Box118: Off

		Check Box119: Yes

		Sted og dato: 

		Check Box113: Off

		Check Box115: Off
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 88/15 


Sak nr.:  2013/10591  Møte: 28.10.2015 


 
 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE (SØKNADSRUNDE 2015) I 
FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (MEDISINSK STATISTIKK) OPPNEVNING AV 
KOMITE 
 
Innen fristen 15. september 2015 søkte førsteamanuensis Stein Atle Lie om opprykk 
til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (medisinsk statistikk). 
 
Institutt for klinisk odontologi foreslår følgende sakkyndige komité til å vurdere 
søkerens professorkompetanse: 
 
Professor Anne Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen (leder) 
Professor Per Kragh Andersen, University of Copenhagen 
Professor Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø 
 
Alle tre er forespurte og har sagt seg villig til å ta på seg oppdraget.  
 
Forslag til vedtak 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor Anne 
Kjersti Daltveit (leder), professor Per Kragh Andersen, og professor Inger 
Njølstad som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Stein Atle Lie for 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (medisinsk statistikk).  
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal  


 
 
09.10.2015 /JUH  
 
 
Vedlegg:  
1. Forslag til komite fra Institutt for klinisk odontologi av 07.10.2015 
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Stein Atle Lie  
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Julie Hansen


From: Hilde Bergheim Johannessen
Sent: 7. oktober 2015 14:39
To: Julie Hansen
Subject: FW: Forslag til komite for opprykk - Stein Atle Lie
Attachments: Rutiner for bedømmelse ved tilsetting i vitenskapelige stillinger.pdf; c Nasjonale 


normer for vurdering av professorkompetanse ved de odontologiske fakultetene i 
Norge.pdf


Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged


Hei Julie. 
Vil du ta dette eller skal jeg?  
Hilde  
 


From: Anne Nordrehaug Åstrøm  
Sent: Wednesday, October 07, 2015 2:36 PM 
To: Hilde Bergheim Johannessen 
Subject: FW: Forslag til komite for opprykk - Stein Atle Lie 
 
Hei 
 
Følgende personer har takket ja til å sitte i komite for å vurdere opprykk til professor etter kompetanse – Stein Atle 
Lie 
 


1) Anne Kjersti Daltveit (leder). Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UoB, E mail: 
anne.daltveit@ub.no  


2) Per Kragh Andersen, Secion of Biostatistics, Department of Public Health, University of Copenhagen, Øster 
Farimagsgade 5 opg, B. P.O. Box 2099, DK‐1014 Copenhagen K, Building 10, Building:10‐2‐01. Phone: 
4535327908 pkan@sund.ku.dk  


3) Inger Njølstad MH L10202/medisin og helsefag, tromsø. Telefon: 77645351 e mail: inger.njolstad@uit.no 
 
 
Anne 


 


From: Anne Nordrehaug Åstrøm  
Sent: Wednesday, October 07, 2015 1:46 PM 
To: Anne Nordrehaug Åstrøm 
Subject: FW: Forslag til komite for opprykk - Stein Atle Lie 
 
 
 


From: Hilde Bergheim Johannessen  
Sent: Monday, September 21, 2015 10:03 AM 
To: Anne Nordrehaug Åstrøm 
Cc: Julie Hansen 
Subject: RE: Forslag til komite for opprykk - Stein Atle Lie 
 
Hei Anne 
 
Når det gjelder sammensetning av sakkyndig komite står det i Rutiner for bedømmelse ved tilsetting i vitenskapelig 
stillinger(se vedlegg) følgende: «Den sakkyndige komité består av minst tre personer med professorkompetanse på 
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søkernes fagområde. Bare ett medlem av bedømmelseskomiteen kan være fra eget universitet. Begge kjønn skal 
være representert i komiteen. Så langt det er mulig skal komiteen ha et medlem fra et annet land. Det oppnevnes en 
leder blant medlemmene i komiteen eller en administrator som leder komiteens arbeid uten å være medlem.» 
Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder for komitemedlemmene.  
  
Søker skal vurderes ut fra de nasjonale normene for vurdering av professorkompetanse ved de odontologiske 
fakultetene i Norge(se vedlegg), selv om søker ikke er odontolog. 
 
 
Mvh 
Hilde   
 
From: Anne Nordrehaug Åstrøm  
Sent: Friday, September 18, 2015 4:09 PM 
To: Hilde Bergheim Johannessen; Julie Hansen 
Cc: Tone Friis Hordvik 
Subject: Fwd: Forslag til komite for opprykk ‐ Stein Atle Lie 
 
Hei 
Lurer litt på reglementet og krav til sammensetning av komite. 
Kan dere sjekke dette og sende meg det. Det er ikke professorat i odontologi som er søkers ønske her. 
Anne 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Videresendt melding: 
Fra: Julie Hansen <Julie.Hansen@uib.no> 
Dato: 18. september 2015 kl. 10.10.02 EEST 
Til: Anne Nordrehaug Åstrøm <Anne.Aastrom@uib.no>, Tone Friis Hordvik <Tone.Hordvik@uib.no> 
Kopi: Hilde Bergheim Johannessen <Hilde.B.Johannessen@uib.no> 
Emne: Forslag til komite for opprykk ‐ Stein Atle Lie 
Hei, ber om forslag til komite for personlig opprykk til professor etter kompetanse for Stein Atle Lie.   
  
 
 
Julie Hansen  
Personalkonsulent 
Det medisinsk‐odontologiske fakultet 
Institutt for biomedisin  
Universitetet i Bergen 
www.uib.no 
Tlf: +47 55 58 64 20 
 
  
  
  







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


OVERSENDELSE AV SØKNAD OM


PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE VED UiB
Jfr forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Søknadsfrist: Søknad må være mottatt på fakultetet 15. september


Opplysninger om søker (fylles ut av søker selv):


Søkers etternavn: Fornavn: Fødselsdato:


Søkers stilling:


Søkers høyeste utdanning/grad/institusjon:


Søkers spesialitet m. h. t. fordypning:


Ja Nei


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


Hvis ja, oppgi hvilke(n) institusjon(er):


Ja Nei


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


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


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


Oppgi søknadsfrist(er):


Fylles ut av instituttet:


Institutt:


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


Søkers fagområde iflg tilsetting:


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


Skjema oppdatert november 2011







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


ERKLÆRING FRA BEDØMMELSESKOMITEEN
Sett kryss her


Komiteen avgir enstemmig kompetanse-erklæring


Søker bedømt kompetent for opprykk


Annet utfall av bedømmingen –


Søker er ikke er erklært kompetent for opprykk


________________________________


Sted og dato


________________________________


Underskrift


Vedlegg til søknadsskjemaet:


1. søknad


2. cv


3. publikasjonsliste og publikasjoner, jfr retningslinjene: 


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


Skjema oppdatert november 2011





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Forslag til komite fra IKO av 07.10.15

		Vedlegg 2 - Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Stein Atle Lie



		Søkers etternavnRow1: Lie

		FornavnRow1: Stein Atle

		FødselsdatoRow1: 22.03.1965

		Søkers stillingRow1: Førsteamanuensis

		Søkers høyeste utdanninggradinstitusjonRow1: Dr.Philos/UiB

		Søkers spesialitet m h t fordypningRow1: Odontologi (medisinsk statistikk)
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		Hvis ja oppgi institusjoner og fagområder: 

		Oppgi søknadsfrister: 
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		Kontaktinformasjon ved instituttet Kontaktperson postadresse tlf nr og epostadresse: Anne Nordrehaug Åstrøm, Postboks 7804, 5020 Bergen, Tlf: 55586483, Email: Anne.Aastrom@uib.no 

		Søkers fagområde iflg tilsetting: Odontologi (medisinsk statistikk)

		Når ble det evt sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområdespesialitet: 

		Check Box116: Off
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		Check Box119: Yes

		Sted og dato: 

		Check Box113: Off
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 84/15 


Sak nr.:  2008/1655  Møte: 28.10.2015 


 
 
 


 
OPPNEVNING AV NY LEDER FOR PROGRAMUTVALG INTERNASJONAL 
HELSE/ORAL SCIENCES 
 


 


Bakgrunn 


Professor Bente E. Moen har fungert som leder for Programutvalget for internasjonal 
helse/Oral Sciences i Jan Van den Broecks sykefravær. Van den Broeck gikk 
dessverre bort mot slutten av 2014, og det må derfor utpekes en ny 
programutvalgsleder for resten av perioden, til og med 31.07.2017. 
 
Programutvalget foreslår professor Karen Marie Moland som ny leder. Moland er 
professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hun har vært medlem av 
programutvalget i flere år og kjenner arbeidet i utvalget godt. Moland er villig til å påta 
seg vervet. 
 
Fakultetsdirektørens merknader 
I følge mandatet for programutvalgene er det fakultetsstyret som oppnevner leder for 
programutvalgene etter forslag fra dekanen. 


Forslag til vedtak 


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner Professor Karen 
Marie Moland som leder av Programutvalg for internasjonal helse/Oral Sciences i 
perioden 01.07.2015 – 31.07.2017. 
 
 
 
Nina Langeland 
dekan 


  


  Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


 
 
19.10.2015 /ØRL  
 
 
Vedlegg: 
Forslag til kandidat fra programutvalget  







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


Senter for internasjonal helse


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Telefon 55 58 85 60


Postadresse 


Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse


Overlege Danielsens hus
Årstadveien 21
Bergen


Saksbehandler
Linda Karin Forshaw
55588569


Dekanus
Det Medisinsk-odontologiske fakultet


Vår ref Dato


2015/5640-LIFO 15.05.2015


Forslag til oppnevning av ny leder for Programutvalg for Internasjonal helse/ 
Oral Sciences


På Programutvalgsmøtet for Internasjonal helse/Oral Sciences 27.april 2015, ble endring av leder for 
programutvalget for Internasjonal helse/Oral Sciences ved fakultetet behandlet. Professor Bente E. 
Moen har fungert som leder av programmet i Jan Van den Broecks sykefravær. Van den Broeck døde 
før jul 2014, og programledervervet er derfor permanent ledig. Jan Van den Broeck var oppnevnt for 
perioden 01.08.13 – 31.07.2017.


Programutvalget ber om at dekanus/fakultetsstyret utnevner en ny leder av utvalget. Program-
utvalget foreslår at Professor Karen Marie Moland oppnevnes som leder av utvalget for resten av 
oppnevningsperioden, fra 01.07. 2015 til 31.07.2017. 


Hun har sittet i programutvalget vårt som ordinært medlem i flere år, og kjenner arbeidet godt. Hun 
har sagt seg villig til å overta vervet, og programutvalget er enstemmige om at dette er en god 
løsning.


Vennlig hilsen,


Bente E. Moen
Kst programutvalgsleder


Linda Karin Forshaw
Førstekonsulent


Kopi: Karen Marie Moland





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Forslag til kandidat fra programutvalget






 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET 


 
Tirsdag 22. september 2015 


ble ekstraordinær fakultetsstyresak sendt til behandling på sirkulasjon per e-post  
med frist til fredag 25. september 


 
 


***************************************************************************** 
 
Saken ble behandlet av: 
 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder)    
    Professor Gunnar Mellgren  


Professor Helga Birgitte Salvesen  
Professor Trond Riise  


 
Gruppe B    Stipendiat Maria Teresa Bezem 
  
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D    Student Eivind Valestrand  


Student Tharsicah Pararajasingham 
 


Eksternt medlem  Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF 
 
 


   
 
 
***************************************************************************** 
 
 
Administrasjonen  Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
    Seksjonsleder rekruttering Marianne Bø Larsen  
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I   VEDTAKSSAK 
 
   
Sak 76/15 Utlysning – Senterleder (professor/førsteamanuensis - 50 %) i 2 år ved 


Senter for ernæring – Klinisk institutt 1- eksternt finansiert 
  Saksforelegg av 22.09.2015 (ePhorte 15/7446)    
   
 
 Vedtak:    


1. Fakultetsstyret vedtar at behandlingen av saken utsettes til neste ordinære 
fakultetsstyremøte.  


 
 
25.09.2015/raho   








 


 
 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


INNKALLES TIL MØTE 
 


Onsdag 28. oktober 2015 kl. 13.15 
 


 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 


 
 


I   VEDTAKSSAKER 


 


Sak 77/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak 78/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 09.09.2015, vedl.   


 


Sak 79/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 76/15 på 


sirkulasjon, vedl.   


 


Sak 80/15 Økonomirapport pr. september 2015 
Saksforelegg av 21.10.2015, vedl. (ePhorte 14/5423)    


 


Sak 81/15 Budsjett og budsjettprosess for 2016   
Saksforelegg av 20.10.2015, vedl. (ePhorte 15/5771)     


 







 


Sak 82/15 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved 


Det medisinsk-odontologiske fakultetet   
Saksforelegg av 21.10.2015, vedl. (ePhorte 09/7497)    


 


Sak 83/15 Beredskapsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet  
  Saksforelegg av 12.10.2015, vedl. (ePhorte 15/5035)    


 


Sak 84/15 Oppnevning av ny leder for Programutvalg internasjonal helse / 


Oral Sciences   
Saksforelegg av 19.10.2015, vedl. (ePhorte 08/1655)    


 


Sak 85/15 Fråvik frå krav om sakkyndig bedømming ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet for førsteamanuensis II (bistillingar på 


åremål) der visse vilkår er oppfylt  
  Saksforelegg av 15.10.2015, vedl. (ePhorte 15/10978)    


 


Sak 86/15 Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2015 – 


Institutt for biomedisin       
  Saksforelegg av 05.10.2015, vedl. (ePhorte 15/8823)    


 


Sak 87/15 Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i 


fagområdet kirurgi – Oppnevning av komité  
  Saksforelegg av 16.10.2015, vedl. (ePhorte 15/11353)    


 


Sak 88/15  Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i 


fagområdet odontologi (medisinsk statistikk) - Oppnevning av 


komité  
 Saksforelegg av 09.10.2015, vedl. (ePhorte 13/10591)     


 


Sak 89/15 Utlysning – Senterleder (professor/førsteamanuensis, 50 %) i 2 år 


ved Senter for ernæring – Klinisk institutt 1 – Eksternt finansiert  
Saksforelegg av 19.10.2015, vedl. (ePhorte 15/7446)   


 


Sak 90/15 Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i immunologi for inntil 2,5 


år ved Broegelmanns forskningslaboratorium – Klinisk institutt 2   
Saksforelegg av 13.10.2015, vedl. (ePhorte 15/9841)    


 


Sak 91/15 Utlysning - Førsteamanuensis (40 %) i global ernæring i 3 år ved 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 


internasjonal helse – Eksternt finansiert  
Saksforelegg av 12.10.2015, vedl. (ePhorte 15/11140)    







 


Sak 92/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) 


ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) – unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 13.10.2015, vedl. (ePhorte 15/10648)    


 


Sak 93/15 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i global ernæring – 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 


internasjonal helse – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Saksforelegg av 13.10.2015, vedl. (ePhorte 14/11787)    


 


Sak 94/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for global helse 


og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet – 


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


Saksforelegg av 12.10.2015, vedl. (ePhorte 15/4222)    


 


II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 21.10.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 21.10.20.15, 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 
 


19.10.2015/raho (ePhorte 15/279) 
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