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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 115/15 


Sak nr.:  2015/12340  Møte: 16.12.2015 


 
 
 
 
UTLYSNING – PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (50 %) OG LEDER VED 
FORSKNINGSENHET FOR HELSEUNDERSØKELSER (FHU), KLINISK 
INSTITUTT 2 
 
 
Klinisk institutt 2 ber i brev av 24.11.2015 om å få lyse ut en 50 % fast stilling som 
professor og leder ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU). Dersom det 
ikke melder seg søkere med professorkompetanse kan det være aktuelt med 
tilsetting av førsteamanuensis. 
 
FHU er nyopprettet og et samarbeidsprosjekt mellom Det medisinsk-odontologiske 
fakultet og Haukeland universitetssykehus. Formålet med enheten er å bistå forskere 
i gjennomføring av kliniske studier på pasienter og friske personer. Organisatorisk er 
FHU lagt til Klinisk institutt 2. 
 
Bergen forskningsstiftelse har bevilget midler til å finansiere stillingen de første 
årene. Klinisk institutt 2 vil deretter overta alle forpliktelser vedr. stillingen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 50 % 
stilling som professor/førsteamanuensis og leder ved Forskningsenhet for 
helseundersøkelser (FHU) ved Klinisk institutt 2.  
 


2. En forutsetter at Klinisk institutt 2 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. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonssjef rekruttering 
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26.11.2015 /IRWA  
 
 
 
Vedlegg: 
Anmodningsbrev fra Klinisk institutt 2 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk  
 







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


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


Klinisk institutt 2
Telefon


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 stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) 
ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det opprettet en Forskningsenhet for 
helseundersøkelser (FHU). Organisatorisk er enheten lagt til Klinisk institutt 2.


Klinisk institutt 2 ber om utlysning av 50 % fast stilling som professor/førsteamanuensis og 
leder ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU). 


Stillingen er finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet.


Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk.


Klinisk institutt 2 ber om at stillingen lyses ut så snart som mulig.


Vennlig hilsen


Per Bakke


instituttleder Julie Stavnes


administrasjonssjef


Vedlegg


Referanse Dato


2015/12340-IRWA 24.11.2015







Professor/førsteamanuensis (50 %) ved Forskingseining for 
helseundersøkingar (FHU), Klinisk institutt 2  
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det oppretta ein 
Forskingseining for helseundersøkingar (FHU). Organisatorisk er eininga lagt til Klinisk 
institutt 2. Det er ledig ei fast stilling som professor (50 %) og leiar for eininga. Dersom det 
ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis. 
Arbeidsstad er Overlege Danielsens Hus og Laboratoriebygget, 5021 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.  
 
Forskingseininga for helseundersøkingar er eit samarbeidsprosjekt mellom Det medisinsk-
odontologiske fakultet og Haukeland universitetssjukehus. Formålet med eininga er å bistå 
forskarar i gjennomføring av kliniske studiar på pasientar og friske personar. Det kan drives 
både observasjonsstudiar, intervensjonsstudiar, befolkningsundersøkingar i form av 
tverrsnittsstudiar og longitudinelle studiar.   
 
Utfyllande opplysningar om stillinga og FHU får ein ved å kontakte instituttleiar, professor 
Per Bakke, tlf.: +47 99204032, e-post: per.bakke@uib.no      
 
Kvalifikasjonar 
- Søkjarar må være ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse  
- Den som vert tilsett må ha erfaring med gjennomføring av kliniske studiar eller 


befolkningsundersøkingar 
- 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 vert tilsett vil være leiar av FHU og gjere vitskapelege vurderingar og 
rådgiving av studiar som vil kunne gjennomførast ved FHU. Vedkommande vil ha 
ansvar for å spreie informasjon om eininga blant fagmiljøa ved Universitetet i Bergen og 
Helse-Bergen samt andre forskingsinstitusjonar og helseføretak.  Den som vert tilsett 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.-kandidatar samt frå forskingsstrategisk arbeid. 
Vidare vert det lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.  


Undervisingsspråket er til vanleg norsk.  
 
Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013). 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 
 



http://www.uib.no/mofa

http://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 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.  


Nærare om tilsettingsprosessen her 


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 
 professor og maks 10 for førsteamanuensis) Kopier av desse i passande format (pdf) 
 skal følgje med søknaden som vedlegg. 
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 
vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.  


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
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: 



http://www.uib.no/poa/74251/tilsettingsprosessen





Stillingsomtale  
 
Professor/førsteamanuensis (50 %) ved Forskingseining for 
helseundersøkingar (FHU), Klinisk institutt 2  
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det oppretta ein 
Forskingseining for helseundersøkingar (FHU). Organisatorisk er eininga lagt til Klinisk 
institutt 2. Det er ledig ei fast stilling som professor (50 %) og leiar for eininga. Dersom det 
ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis.  
 
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.  
 
Forskingseininga for helseundersøkingar er eit samarbeidsprosjekt mellom Det medisinsk-
odontologiske fakultet og Haukeland universitetssjukehus. Formålet med eininga er å bistå 
forskarar i gjennomføring av kliniske studiar på pasientar og friske personar. Det kan drives 
både observasjonsstudiar, intervensjonsstudiar, befolkningsundersøkingar i form av 
tverrsnittsstudiar og longitudinelle studiar. 
 
Den som vert tilsett må ha erfaring frå gjennomføring av kliniske studiar. Han/ho vil vere 
leiar av FHU og gjere vitskapelege vurderingar og rådgiving av studiar som vil kunne 
gjennomførast ved FHU. Vedkommande vil ha ansvar for å spreie informasjon om eininga 
blant fagmiljøa ved Universitetet i Bergen og Helse-Bergen samt andre forskingsinstitusjonar 
og helseføretak.    
 
Den som vert tilsett skal også delta i undervisninga i eiga fag, og rettleie mastergradstudentar 
og doktorgradskandidatar. Den som vert tilsett vil òg verte pålagt å delta i instituttet si 
generelle undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles.  
 
Det vert lagt stor 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.  
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 
 
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  



http://www.uib.no/mofa

http://www.uib.no/biomedisin/





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


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







Professor/Associate Professor (50%) at Research Unit for Health 
Surveys, Department of Clinical Science  
 
A permanent position as professor (50%) and head of the Research Unit for Health Surveys, is 
vacant at the University of Bergen, Department of Clinical Science. If not qualified applicant 
applies for the professor position, it will be open for an appointment to the position of 
associate professor. The place of work is Overlege Danielsens Hus and Laboratory Building, 
Haukeland campus, N-5021 Bergen, Norway. 
 
See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances, which will be stressed at the time of appointment. 
 
The Research Unit for Health Surveys is established in collaboration between the Faculty of 
Medicine and Dentistry and Haukeland University Hospital. The main objective of the unit is 
to support clinical surveys in patients and healthy subjects. This relates to observational and 
intervention studies as well as community surveys, both cross-sectionally and longitudinally.   
 
Additional information on the position is obtainable from the Head of Department of Clinical 
Science Professor Per Bakke, phone: +4799204032, e-mail: per.bakke@uib.no  
 
Qualifications  
- The applicant must have a relevant Norwegian doctorate (PhD) or corresponding 


qualifications 
- The successful candidate must have experience in conducting clinical studies or 


community surveys 
- 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 will be the head of the unit and perform scientific assessments 
and offer advice regarding the studies that might be conducted at the unit. The successful 
candidate will be responsible for promoting the unit among the research environment at 
University of Bergen and Haukeland University Hospital as well as among other 
research intstitutions and national hospitals. The candidate  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.  


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



mailto:per.bakke@uib.no





Salary  
Professor salary will be paid in accordance with level 72-75 (code 1013) on the government 
salary scale, at present NOK 639 500 - 675 500 gross p.a. for a full-time position. For an 
associate professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1011/pay framework 24.3-24.6) 
on the government salary scale; at present NOK 500 300 - 528 800 gross p.a. for a full-time 
position; following ordinary meriting regulations. A pension contribute of 2 % will be 
deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of highly qualified applicants 
a higher salary may be considered.  


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


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


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


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



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





● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published 
● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 
information on where they have been published 
● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 15 for a professor, max 10 for an associate 
professor) 
 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 
place special emphasis, is attached in its entirety. 
 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 


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







DESCRIPTION OF POSITION 
Professor/Associate Professor (50%) at Research Unit for Health 
Surveys, Department of Clinical Science  
 
At the University of Bergen, The Faculty of Medicine and Dentistry a Research Unit for 
Health Surveys has been established. The unit is organised within the Department of Clinical 
Science. There is a vacant a permanent position as professor (50 %) and head of the unit. If 
not qualified applicant applies for the professor position, it will be open for an appointment to 
the position of associate professor. 
 
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.  
 
The Research Unit for Health Surveys is established in collaboration between the Faculty of 
Medicine and Dentistry and Haukeland University Hospital. The main objective of the unit is 
to support clinical surveys in patients and healthy subjects. This relates to observational and 
intervention studies as well as community surveys, both cross-sectionally and longitudinally. 
 
The successful candidate must have experience in conducting clinical studies. He/she will be 
the head of the unit and perform scientific assessments and offer advice regarding the studies 
that might be conducted at the unit. The successful candidate will be responsible for 
promoting the unit among the research environment at University of Bergen and Haukeland 
University Hospital as well as among other research intstitutions and national hospitals. 
  
The person to be hired will be involved in teaching in his/her speciality, and supervise 
Master- and PhD-candidates at the department and participate in the general teaching at the 
bachelor-level for the medical, dental, nutrition and pharmacy students as well as participate 
in other tasks at the department. 


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.  


The teaching language will normally be Norwegian.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 







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


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


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


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 
independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 
of teaching competence. 
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 16. desember 2015 
 
Ved en feil er sak 159/15 – 185/15 ubrukte saksnummer. 
 
Sak 145/15  
Tilsetting utan utlysing - professor II (20 % bistilling) ved Klinisk institutt 1 
 
2014/8736 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 146/15  
Tilsetting utan utlysning - forsker (20 % bistilling) ved Institutt for biomedisin  
 
2015/11296 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 148/15  
Tilsetting uten utlysning - professor (10 %) ved CCBIO, Klinisk institutt 1 
 
2015/9873 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 149/15  
Utlysning - stipendiat (100 %) i 4 år ved Institutt for biomedisin  
 
2015/12099 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som stipendiat (100 %) i en periode på fire (4) 
år ved Institutt for biomedisin.  
 


2. Det medisinsk-odontologiske fakultet har budsjettert med stillingen. 
    


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


 
 
 
Sak 150/15  
Tilsetting uten utlysning - forsker (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt 
finansiert 
 
2015/12079 
 
Vedtak:  
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Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 151/15  
Utlysning – forsker (20 %) i 1 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
eksternt finansiert  
 
2015/12294 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (20 %) i en periode på et (1) år 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillingen er knyttet til prosjektet 
«Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods 
including HSE».   
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norges Forskningsråd. 
    


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


 
 
Sak 152/15  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Cismac, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2015/7894 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
 
Sak 153/15  
Utlysning - postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2014/12271 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
100 % stilling som postdoktor for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til det 
nordiske samarbeidsprosjektet ”Cancer risk in families with children with birth 
defects” finansiert av Kreftforeningen. 


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


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


 
 
Sak 154/15  
Tilsetting uten utlysning – forsker (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2015/12361 







3 
 


 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 156/15  
Tilsetjing – stipendiat (100 %) i 4 år ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
2015/9224 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 157/15  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i celle- og molekylærbiologi (diabetesforskning) i 3 år 
ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2015/7050 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 158/15  
Tilsetjing utan utlysing - professor II (3 x 20 % bistilling) i 4 år ved Klinisk institutt 1 
 
2014/8736 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 186/15  
Tilsetting utan utlysing - professor II (10 % bistilling) i 2 år og 8 månader ved Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin 
 
2015/5554 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 187/15  
Tilsetting utan utlysing - forskar (100 %) i 8 månader ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2015/12745 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
 
 







4 
 


Sak 189/15  
Tilsetting – professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (barnepsykiatri) i 4 
år ved Klinisk institutt 1 
 
2014/9839 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  


 
Sak 190/15  
Utlysning – stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 1 
 
2015/12796 
 
Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en midlertidig 


100 % stilling som stipendiat for fire (4) år med 25 % pliktarbeid ved Klinisk institutt 1, 
Seksjon for oftamologi. Stillingen er finansiert av UiB. 
 


2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning. 
 
 
Sak 191/15  
Utlysning – universitetslektor (50 %, vikariat) ved Klinisk institutt 2 
 
2015/12918 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et 50 % 
vikariat som universitetslektor for perioden fra 15. februar 2016 til 31. mai 2016, med 
mulighet for ytterligere forlenging i opptil 12 måneder. Stillingen finansieres av UiB. 


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. 
 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2015 - per 2. desember 2015
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


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


10 Bjune Jan-Inge K2 Gunnar Mellgren Jørn V. Sagen, Simon Dankel, Pål Njølstad
11 Bjørlykke Yngvild K2 Helge Ræder Marc Vaudel
12 Bjørnestad Anders Øglænd K1 Guido Alves Jan Petter Larsen
13 Blytt Kjersti Marie IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn
14 Bruserud Øyvind K2 Eystein Sverre Husebye Anette Susanne Bøe Wolff, Bergithe Oftedal
15 Chen Ying K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik
16 Dillekås Hanna K2 Oddbjørn Straume Svein A. Jensen, Olav Mella
17 Dyrhovden Gro Sævik K1 Øystein Gøthesen Ove Furnes, Geir Hallan, Anne Marie Fenstad
18 Eide Kristiane Tislevoll IGS Kristine Bærøe Nils-Halvdan Morken
19 Eigenmann Miro IBM Helge Wiig Fronton Ludivine, Sherri Dudal
20 Eikrem Øystein Solberg K1 Hans-Peter Marti Trude Skogstrand
21 Ellingsen Christian Lycke IGS Stein Emil Vollset G. Cecilie Alfsen, Marta Ebbing
22 Elsebahy Ahmad Rashad IKO Kamal Mustafa Kristin Syverud
23 Engeseth Merete Salveson K2 Ola Drange Røksund Silje Mæland, Thomas Halvorsen, Hege Synnøve Clemm
24 Fauske Kristin Røen IBM Lise Madsen (NIFES) Bjørn Liaset, Livar Frøyland
25 Forsmo Håvard Mjørud K1 Frank Pfeffer Christian Eriksen
26 Gao Jie K2 Per Magne Ueland Ottar Nygård,
27 Giil Lasse Melvær K2 Jan Erik Nordrehaug Dag Årsland, Einar K. Kristoffersen, Christian A. Vedeler
28 Gjerde Priyanthi Borgen K2 Vidar Martin Steen Ingrid Melle, Erik Johnsen, Silje Skrede
29 Gras Navarro Andrea IBM Martha Enger Einar Klæboe Kristoffersen
30 Grytten Elise K2 Gunnar Mellgren Simon Dankel, Espen Rostrup
31 Grønseth Heidi K1 Sabine Leh Hans Peter Marti
32 Hajjar Ehsan K2 Bjørn Tore Gjertsen Vibeke Andresen, Sigrunn M. Hjelle
33 Haanshuus Christel Gill K2 Stein Christian Mohn Kristine Mørch, Nina Langeland
34 Halland Hilde K2 Eva Gerdts Knut Matre, Mai Tone Lønnebakken
35 Hasan Md Mahdi IBM Rolf Bjerkvig Lars Prestegarden
36 Hernæs Ulrikke Johanne IGS Bjarne Robberstad Kamija Phiri
37 Hoel Ida Marie IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland, Harald Wiker







38 Husebø Gunnar Reksten K2 Rune Grønseth Tomas Eagan, Per Bakke
39 Hustoft Merethe IGS Øystein Hetlevik Sturla Gjesdal, Eva Biringer
40 Jacobsen Cecilie Osman K1 Elisabeth Farbu Kolbjørn Brønnick, Robert Zivadinov, Turi O. Dalaker
41 Jonsson Maria Karolina K2 Espen Haavardsholm Bjørg Tilde Fevang, Siri Lillegraven
42 Kampata Linda Milimo IGS Ingvild F. Sandøy Knut Martin Fylkesnes
43 Karlsen Tom K1 Hans Jørgen Aarstad John-Helge Heimdal
44 Keny Aggrey IGS Martin Were Thorkild Tylleskär
45 Kibira Simon Peter IGS Ingvild F. Sandøy Daniel Marguerite, Frederick Makumbi, Lynn Atuyambe
46 Kristiansen Hege K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Trond Markestad


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


48 Kristoffersen Per Martin K1 Ansgar Espeland Nils Vetti
49 Kvalheim Siri Flagestad IKO Gunhild Strand Illeana Mihaela Martinussen
50 Lie Maria Kolnes IBM James Lorens Lars A. Akslen
51 Lindquist Carine K2 Bodil Bjørndal Espen Rostrup, Rolf K. Berge
52 Litleskare Sverre IGS Guri Rørtveit Knut-Arne Wensaas
53 Ljøkjel Borghild K1 Hans Jørgen Aarstad Lars Helgeland, Stein Lybak
54 Ludvigsen Trine K1 Jonas Fevang Kjell Matre
55 Lysne Vegard K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland, Jutta Dierkes, Elin Strand
56 Mugisha Alice IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
57 Nakazwe Chola IGS Knut Fylkesnes Ingvild F. Sandøy
58 Normand Camilla Jacqueline HanK2 Kenneth Dickstein Nigussie Bogale
59 Omar Hikmat K1 Laurence Bindoff Charalampos Tzoulis
60 Onarheim Kristine Husøy IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim, Karen Marie Moland, Mitike Molla Sisay
61 Oppegaard Oddvar K2 Bård R. Kittang Steinar Skrede, Haima Mylvaganam
62 Persson Andreas K1 Jonas Fevang Jan-Erik Giertsen, Lars Engebretsen
63 Raasakka Arne IBM Petri Kursula Anne Baumann
64 Rajthala Saroj K1 Anne Christine Johannessen Daniela Elena Costea, Dipak Sapkota
65 Risøy Aslaug Johanne IGS Una Ørvim Sølvik Reidun Lisbet Kjome, Sverre Sandberg
66 Sandtorv Lisbeth Beate K1 Irene Elgen Siren Haugland
67 Sanou Anselme Simeo IGS Thorkild Tylleskär Abdoulaye Hama, Esperance Kashala-Abotnes
68 Schriwer Christian IKO Marit Øilo Nils Roar Gjerdet, Harald Gjengedal
69 Schwarzlmüller Thomas K1 Charalampos Tzoulis Martin Biermann
70 Sembajwe Lawrence Fred IBM Marion Kusche-Gullberg Donald Gullberg
71 Shanka Tarekegn Solomon IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Shumbullo, Wakgari Amente
72 Simangwa Lutango Daniel IKO Ann-Katrin Gerd Johansson Anne Nordrehaug Åstrøm
73 Sirnes Eivind K1 Stein Magnus Aukland Irene Elgen, Hilde Gundersen, Silja Torvik Griffiths
74 Skaar Elisabeth K2 Margrethe Achaufel Anette Hylen Ranhoff, Jan Erik Nordrehaug
75 Solberg Carl Tollef IGS Ole Frithjof Norheim Espen Gamlund, Olav Gjelsvik







76 Solberg Silje Michelsen K2 Yenan Bryceson Silke Appel, Lene Frøyen Sandvik
77 Solheim Anne Marit K1 Åse Mygland Unn Ljøstad
78 Sriskandarajah Sanjeevan K1 Rune Bjørneklett Steinar Skrede, Knut Aasarød, Leif Bostad
79 Stangenes Kristine Marie K2 Trond Markestad Bjørn Bjorvatn, Irene Elgen, Mari Hysing
80 Stigen Endre K2 Emmet McCormack Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja
81 Stormark Kjartan K1 Hartwig Kørner Jon Arne Søreide, Kjetil Søreide
82 Sørbye Linn Marie IGS Nils-Halvdan Morken Kari Klungsøyr, Rolv Skjærven
83 Terum Toril Marie K1 Ingelin Testad Arvid Rongve, John Roger Andersen
84 Tongun Justin Bruno IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine
85 Tvedt Tor Henrik A. K2 Øystein Bruserud Annette Katharina Brenner
86 Tveiten Øystein Vesterli K1 Morten Lund-Johansen Rupavathana Mahesparan
87 Ueland Hans Olav K1 Eyvind Rødahl Svein A. Hønsi Jensen, Olav Henrik Haugen
88 Venkateswaran Mahima IGS Frederik Frøen Ole F. Norheim 
89 Vildmyren Iselin Thowsen K1 Oddrun A. Gudbrandsen Alfred Halstensen
90 Waløen Kai Imoda IBM Jan Haavik Aurora Martinez
91 Waruru Anthony IGS Thorkild Tylleskär Thomas Achia
92 Wæhle Hilde Valen K2 Stig Harthug Ingrid Smith, Astrid Gynnild, Arvid Steinar Haugen
93 Ytre-Hauge Sigmund K1 Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 8
K1 26
K2 28
IGS 26
IKO 5
Sum 93







Avholdte disputaser 2015 - per 2. desember 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 Berg Åse K2 Nina Langeland Pål Aukrust 23.09.2015 x
6 PHDMD Berget Ellen K1 Olav Karsten Vintermy  Anders Molven, Lars Helgelan 27.05.2015 x
7 PHDMD Bjørgaas Hanne Marit K1 Irene Elgen Mari Hysing 12.06.2015 x
8 PHDMD Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein Husebye, Eirik Bratland 13.03.2015 x
9 PHDMD Bleskestad Inger Hjørdis K1 Lasse Gøransson Harald Bergrem 22.01.2015 x


10 PHDMD Brannsether-EllingsBente K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Mathieu Roelants 13.11.2015
11 PHDMD Brønstad Ingeborg K2 Eystein S. Husebye Susanne Bøe Wolff, Kristian Løvås 26.03.2015 x
12 PHDMD Burman Robert Anders IGS Steinar Hunskår Erik Zakariassen 12.06.2015 x
13 PHDMD Clemm Hege Synnøve H. K2 Thomas Halvorsen Trond Markestad, Ola Drange Røksund 28.08.2015 x
14 PHDMD Dahl Bente IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit 20.03.2015 x
15 PHDMD De Bortoli Alessandro K2 Jian Chen Ole-Jørgen Ohm 30.01.2015 x
16 PHDMD Dybvik Eva K1 Stein Atle Lie Ove Furnes (m), Sophie D. Fosså (m) 18.09.2015 x
17 PHDMD Edvardsen Kine Susann Waade K2 Eirik Bratland Eystein Husebye 27.11.2015
18 PHDMD Ekra Else Marie IGS Eva Gjengedal Tora Korsvold, Gunnhild Blåka 17.04.2015 x


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


20 PHDMD Espedal Heidi IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic 23.04.2015 x
21 PHDMD Fatima Razia Kaniz IGS Sven G. Hinderaker Amal Bassili 16.10.2015 x
22 PHDMD Fernandes Carla Duarte K2 Stephanie Le Hellard Vidar M. Steen 05.03.2015 x
23 PHDMD Fjetland Lars K1 Martin Kurz Jan Petter Larsen, Sumit Roy   08.05.2015 x
24 PHDMD Flatebø Rigmor Siri IKO Knut Leknes Nils Roar Gjerdet, Anne C. Johannessen 28.10.2015
25 PHDMD Frei Dominik IBM Jaakko Saraste Tanja Kögel, Rein Åsland 30.01.2015 x


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


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







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


30 PHDMD Harboe Knut K1 Kari Indrekvam Nils Roar Gjerdet, Kjetil Søreide 20.08.2015 x
31 PHDMD Hofstad Håkon IGS Jan Sture Skouen Halvor Næss 02.11.2015
32 PHDMD Hole Lisa Drange K2 Jan Schjøtt Terje H. Larsen 13.03.2015 x
33 PHDMD Homedahl Nils Henrik K2 Jon A. Hardie Ove Fondenes, Ivar Ellingsen, Vidar Søyseth 28.10.2015 x
34 PHDMD Iden Kristina Riis IGS Sabine Ruths  Stefan Hjørleifsson, Knut Engedal 29.04.2015 x
35 PHDMD Igland Jannicke IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset , Ottar K. Nygård 18.02.2015 x
36 PHDMD Inderhaug Eivind K1 Eirik Solheim Allan Larsen, Torbjørn Strand 09.10.2015 x
37 PHDMD Jahnsen Jan Anker K2 Staffan Uhlén 06.03.2015 x
38 PHDMD Jammer Ib K1 Reidar Kvåle Gro Østgaard, Hans Flaatten 05.11.2015 x
39 PHDMD Jepsen Randi Julie IGS Gerd Karin Natvig Jan Roger Andersen 15.04.2015 x
40 PHDMD Johnsen Svein Joar Auglænd K2 Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson 09.01.2015 x
41 PHDMD Koro Sara Catalin K2 Piotr Mydel Roland Jonsson 26.06.2015 x
42 PHDMD Kvistad Christoper Elnan K1 Halvor Næss Lars Thomassen 20.02.2015 x
43 PHDMD Lauvsnes Maria Boge K2 Roald Omdal 18.06.2015 x
44 PHDMD Lindner Thomas Werner K1 Eldar Søreide Hans Morten Lossius, Odd Bjarte Nilsen 26.03.2015 x


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


46 PHDMD Lundemoen Steinar K1 Paul Husby Ketil Grong, Venny Lise Kvalheim 13.11.2015
47 PHDMD Løkeland Mette K2 Line Bjørge Ole-Erik Iversen 17.04.2015 x
48 PHDMD Mahande Michael Johnson IGS Rolv Terje Lie Anne Kjersti Dalveit, Rachel Manongi 19.02.2015 x
49 PHDMD Markhus Maria Wik IBM Marian K. Malde Ingvild E. Graff, Livar Frøyland 18.03.2015 x
50 PHDMD Mazzawi Tarek Ramzi Elia K1 Magdy El-Sahy Trygve Hausken, Dorsi Gundersen 28.08.2015 x
51 PHDMD Moe Kyaw IBM Paivi Kettunen Keijo Luukko 15.06.2015 x
52 PHDMD Mori Aman Thomas IGS Bjarne Robberstad Ole Frithjof Norheim 24.11.2015
53 PHDMD Myhren Lene Elisabeth IBM Stein Ove Døskeland Bjørn Tore Gjertsen, Lars Hefindal 16.10.2015 x
54 PHDMD Myrtveit Solbjørg Makalani K2 Børge Sivertsen Ingvard Wilhelmsen, Jens Christoffer Skogen 13.05.2015 x
55 PHDMD Natvik Eli IGS Målfrid Råheim Eva Gjengedal, Christian Moltu 09.10.2015 x
56 PHDMD Netland Inger Anne IBM Per Øyvind Enger Dorota Goplen 30.10.2015
57 PHDMD Nginamau Elisabeth Sivy K2 Roland Jonsson Bjørn Ove Mæhle 20.02.2015 x
58 dr.philos Okware Sam IGS 20.01.2015 x
59 PHDMD Olsen Nina Rydland IGS Jan Magnus Bjordal  Peter Bradely, Monica Wammen Nortvedt, Bi   19.06.2015 x







60 PHDMD Orøy Aud Jorunn IGS Eva Gjengedal Kjell Erik Strømskag 21.04.2015 x
61 PHDMD Oterhals Kjersti K2 Tone M. Norekvål Rune Haverstad, Jan Erik Nordrehaug 27.08.2015 x
62 dr.philos Raknes Guttorm IGS 02.09.2015 x
63 PHDMD Ruhago George Mugambage IGS Ole Frithjof Norheim Bjarne Robberstad 06.11.2015


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


65 PHDMD Sand Kristoffer Evebø K2 Astrid Olsnes Kittang Øystein Bruserud 06.11.2015 x


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


67 PHDMD Shayo Elizabeth Henry IGS Astrid Blystad Ole F. Norheim, Peter Kamuzora 30.09.2015 x
68 PHDMD Siepel Francoise K1 Dag Aarsland Mona Beyer, Renate Gruner, Nils Erik Gilhus 13.03.2015 x
69 PHDMD Simonsen Kristian Anton IGS Guri Rørtveit Steinar Hunskår 25.03.2015 x
70 PHDMD Sivakumaran Dhanasekaran K2 Harleen Grewal Mark Doherty, Mario Vaz, Ruth Stavrum 05.03.2015 x
71 PHDMD Sundstrøm Terje IBM Frits Thorsen Rolf Bjerkvig, Morten Lund-Johansen 09.06.2015 x
72 PHDMD Sørensen Ida Wiig IBM Donald Gullberg Marion Kusche-Gullberg 12.02.2015 x
73 PHDMD Talasila Krishna Mukharji IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 13.05.2015 x
74 PHDMD Tangvik Randi Julie K2 Anette Hylen Ranhoff Anne Berit Guttormsen, Grethe S. Tell 25.03.2015 x
75 PHDMD Taule Tina IGS Jan Sture Skouen Liv Inger Strand, Målfrid Råheim 12.11.2015 x
76 PHDMD Taxt Arne Michael IGS Pål Puntervoll Halvor Sommerfelt 05.10.2015 x


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


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


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


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


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







Institutt Antall
K1 16
K2 27
IGS 28
IBM 13
IKO 1
Totalt 85
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UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


INNKALLES TIL MØTE 
 


Onsdag 16. desember 2015 kl. 13.30 
(Julelunsj fra kl. 13.00)  


 


 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 
 


 


 


Orientering til styret: Førsteårsstudenter forteller om sine erfaringer fra ny studieplan i 


medisin.  


 


 


 


I   VEDTAKSSAKER 


 


Sak 110/15 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  


   


Sak 111/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 18.11.2015, vedl.   


 


Sak 112/15 Budsjett 2016 – forslag til fordeling 
Saksforelegg av 10.12.2015, vedl. (ePhorte 15/5771)    


 







 


Sak 113/15  Revisjon og prolongering av handlingsplan for Helse, miljø og 


sikkerhet 2010-2014 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, til 


2016  
Saksforelegg av 01.12.2015, vedl. (ePhorte 15/3235)     


 


Sak 114/15  Oppnevning av ny programsensor for master i helseledelse, 


kvalitetsforbedring og helseøkonomi  
Saksforelegg av 01.12.2015, vedl. (ePhorte 11/10603)    


 


Sak 115/15  Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) og leder ved 


Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) – Klinisk institutt 2  
Saksforelegg av 26.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12340)   


 


Sak 116/15  Utlysning – Professor (30 %) i medisin (geriatri) – Klinisk  


institutt 2  
Saksforelegg av 27.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12791)   


 


Sak 117/15 Tilsetting – Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi 


(endodonti) - Institutt for klinisk odontologi – unntatt offentlighet, 


jf. offl. § 25, 1. ledd  


Saksforelegg av 27.11.2015, vedl. (ePhorte 15/6052)   


 


Sak 118/15  Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II i medisin (10 % 


bistilling) – untatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Saken ettersendes (ePhorte 15/13364).  


 


II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 08.12.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 09.12.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


  


V  EVENTUELT  
 


 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


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


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


10.12.2015/raho (ePhorte 15/279) 


 



mailto:randi.holmas@uib.no
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 
***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A  Dekan Nina Langeland (leder) (ikke sak 104/15)  
 Settedekan Jarle Eid (leder sak 104/15)  
    Professor Trond Riise 
 
Gruppe B   Stipendiat Maria Teresa Bezem 
    
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Eivind Valestrand 
    Student Martha Rolland Jacobsen (vara)  
 
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF  
 
 
 
Meldt forfall:    Professor Gunnar Mellgren (Gruppe A)  


Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A)  
Student Tharsicah Pararajasingham (Gruppe D)  
 


***************************************************************************** 
 
 
Prodekan   Professor Eyvind Rødahl   
 
Visedekan    Professor Inge Fristad  
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  


Prosjektdirektør Astrid Bårdgard (t.o.m. sak 104/15) 
Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 100/15)  
Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 95/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 


Sak 104/15: Dekan Nina Langeland meldte seg inhabil. Prodekan Eyvind 
Rødahl har deltatt i innstillende myndighets behandling av saken og viker sete 
under styrets behandling av saken. Prodekan trer derfor heller ikke inn som 
stedfortreder for dekan.   
 
Vedtak:  
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet velger dekan Jarle Eid ved 
Det psykologiske fakultet som settedekan og møteleder i styret i forbindelse 
med rekruttering av instituttleder ved Institutt for global helse og samfunns-
medisin (sak 104/15).  
 
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  


 
Sak 96/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 28.10.2015.   
  Protokollen ble godkjent.  
 
Sak 97/15  Rutiner for vurdering og avgjørelse av habilitetsspørsmål i 


fakultetsstyresaker ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 13/8776)   


 
  Vedtak:  


Fakultetsstyret slutter seg til ovennevnte rutiner for behandling av 
habilitetsspørsmål i fakultetsstyresaker, med presiering under punkt d) for 
automatisk og skjønnsmessig vurdering: 


Medlemmer av fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er i 
alle tilfeller inhabil til å treffe avgjørelse i en sak  
d) når han eller hun er, eller for mindre enn 5 år siden har vært, veileder for 
eller veiledet av en part med sikte på doktorgrad. 
 


Sak 98/15 Økonomirapport pr. oktober 2015 
Saksforelegg av 12.11.2015 var ettersendt (ePhorte 14/5423)  


 
  Vedtak:  


1. Fakultetsstyret tar økonomirapport per oktober 2015 til orientering. 
2. Fakultetsstyret tar status for enhetene ved fakultetet per oktober 2015 til 


orientering. 
 
Sak 99/15 Budsjett 2016 – Momenter ved fordeling av budsjettet  


Saksforelegg av 11.11.2015, vedl. (ePhorte 15/5771)    
 


  Vedtak:  
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling 


for 2016 som legges fram for styret i neste møte.  
2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.  
 


Sak 100/15 Samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen  
Saksforelegg av 05.11.2015, vedl. (ePhorte 14/5736)    
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  Vedtak:  
1. Fakultetsstyret tar rapporten fra dekanene til rektorene til orientering. 
2. Fakultetsstyret stiller seg positiv til rapporten og ber om tilbakemelding om 


videre utvikling i saken.  
 
Sak 101/15 Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i 


fagområdet patologi – Oppnevning av komité  
Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12049) 


 
 Vedtak:  
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor 
II Elisabeth Farbu (leder), professor Lars Uhlin Hansen, og professor Hans 
Petter Hougen som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis Peer 
Kåre Lilleng for opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet patologi. 


 
Sak 102/15  Opprykk til professor etter kompetanse (Søknadsrunde 2015) i 


fagområdet biomedisin (anatomi og cellebiologi) - Oppnevning av komité  
 Saksforelegg av 03.11.2015, vedl. (ePhorte 15/8912)   
 
  Vedtak:  


Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne professor 
Kathrine Skarstein (leder), professor Svend Davanger, og professor emeritus 
Øystein Fodstad som sakkyndig komité for å vurdere førsteamanuensis 
Martha Chekenya Enger for opprykk til professor etter kompetanse i 
fagområdet biomedisin (anatomi og cellebiologi).  


 
Sak 103/15 Bedømmelse av avhandlingen for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. 


offl. § 13. 1. ledd.  
Saksforelegg av 05.11.2015, vedl. (ePhorte 11/6575)    


 
  Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  


 
Sak 104/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin – Det medisinsk-odontologiske fakultet – unntatt 
offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 11.11.2015, vedl. (ePhorte 15/4222)   
 
Settedekan Jarle Eid var møteleder. Dekan Nina Langeland og professor 
Trond Riise deltok ikke i behandlingen av saken grunnet inhabilitet. Prodekan 
Eyvind Rødahl har ledet innstillingsutvalget og orienterte styret om saken, men 
deltok ikke i styrets behandling.  
 


  Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 


Sak 105/15 Tilsetting – Instituttleder (professor) ved Institutt for klinisk odontologi – 
Det medisinsk-odontologiske fakultet - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 
1. ledd   
Saksforelegg av 09.11.2015, vedl. (ePhorte 15/4223)  


  
Visedekan Inge Fristad forlot møtet under behandlingen av saken grunnet 
inhabilitet. Prodekan Eyvind Rødahl har ledet innstillingsutvalget og orienterte 
styret om saken, men deltok ikke i styrets behandling. 
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 Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 106/15 Utviding av fast førsteamanuensisstilling frå 50 % til 70 % - Institutt for 


globale helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 
ledd   
Saksforelegg av 02.11.2015, vedl. (ePhorte 14/5139)    
 


  Vedtak:  
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtek å utvide 


Inger Lise Teig si faste stilling som førsteamanuensis frå 50 % til 70 % 
stilling ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin frå og med 1. 
januar 2016, med forankring i Arbeidsmiljølova § 14-3. 


2. Det er ein føresetnad for utviding av stilling at instituttet har budsjettmessig 
dekning for stillinga. 


 
Sak 107/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) ved 


CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 04.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12050)  


 
  Vedtak:  
  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 108/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) ved 


CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 04.11.2015, vedl. (ePhorte 15/12051)  
 
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 109/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor II (10 % bistilling) ved 


CCBIO – Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 04.11.2015 vedl. (ePhorte 15/12052)   


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


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.  
 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 07.09.2015 
b) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
c) Orientering om opptak til grunnstudier og toårige masterprogrammer 2015  
d) Dekanen orienterer  


1. NRK har hatt en sak om kritisk mangel på farmasøyter i distriktene.  
Fakultetet har fremmet forslag om økt antall studieplasser i farmasi. 
Studieplassene i farmasi ved UiB er underfinansiert, og dette er spilt inn 
til Kunnskapsdepartementet ved flere anledninger.  


2. Dekanene ved MOF og MN følger opp Kunnskapsdepartementets 
MNT-satsing og fordeling av rekrutteringsstillinger ved UiB. 


3. Instituttleder Rolf K. Reed deltar i Riisa-II-utvalget som følger opp 
innstillingen fra Riisa-utvalget i 2008, der det ble vist til at jus og 
medisin var underfinansiert. Riisa II-utvalget skal se på og tallfeste 



http://www.nrk.no/hordaland/kritisk-mangel-pa-farmasoytar-1.12658832http:/www.nrk.no/hordaland/kritisk-mangel-pa-farmasoytar-1.12658832
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hvordan dette har utviklet seg. Fakultetets innspill til Riisa-II-utvalget 
legges fram som orienteringssak i neste møte.  


4. Ny studieplan i medisin: Studenter i referansegruppen inviteres til neste 
fakultetsstyremøte for å orientere om erfaringene så langt.  


5. Revisjon av studieplan i odontologi: Styret vil bli orientert om det 
pågående revisjonsarbeidet av studieplan for masterprogrammet 
odontologi.  


 
IV   EVENTUELT  
  Intet.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 16.20.  
 
18.11.2015/raho 








  


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 15/280  Møte: 16.12.2015 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Komitémøte i REK vest, 22.10.2015, lenke vedl. 
b) Referat – Utvidet studieledelse – møter 24.09.2015 og 12.11.2015, vedl.  
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015, vedl.  
d) Tilstedeværelse og varsel om forfall i fakultetsstyremøter (ePhorte 15/279), vedl.  
e) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.12.2015/raho    







a) Referat fra komitémøte, REK Vest, lenke vedl.:  
 


• Møte 22.10.2015:  
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547718/M%C3%B8tedokument%20.pdf 


 
 


 
 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547718/M%C3%B8tedokument%20.pdf





Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Referat fra møte i utvidet studieledelse 
 
Tid og sted: torsdag 24. september kl. 13.15-15.30, styrerommet, 4. etg., Armauer Hansens hus 
 
Til stede: 
 
André Huy Luong, Ann-Katrin Gerd Johansson, Arne Tjølsen, Berit Rokne, Inge Fristad, Jarle Rørvik, 
Jutta Dierkes, Lone Holst, Marit Bakke, Tor-Arne Hegvik, Ørjan Leren 
 
Saksliste 
 


Sak 20/15 


 
Referat fra forrige møte 7. mai 2015 
 
Referatet ble godkjent uten merknader. 


 
 
Sak 21/15 


 
Nytt fra programutvalgene 
 


• Odontologiske fag 
o programsensorrapport: påpeker avvik mellom krav til bestått resultat i 


ulike emner 
• Medisin 


o revisjon av utfyllende reglement for studier: diskusjoner rundt reglene 
for progresjon 


o kommende omorganisering av PU pga. ny struktur med 
semesterstyrer 


• Ernæring 
o utfordringer med mangel på undervisningspersonell og kvalitetssikring 


av eksterne lærekrefter 
• Biomedisin 


o revisjon av utfyllende reglement for studier: innspill knyttet til 
muligheten til ny eksamen for studenter som ønsker å forbedre 
resultat. 


• Helsefag 
o orienterte om arbeidet med utvikling av masterstudiene ved 


instituttet, jf. nedsatt arbeidsgruppe for dette 
• Farmasi 


o også utfordringer med mangel på undervisningspersonell, jf. 
problemstilling for ernæring ovenfor 


o sensorveiledning for mastereksamen 
 







Sak 22/15 Orienteringer 
 


• Opptakstall høsten 2015 – Samordna opptak og lokale masteropptak 
o Innspill fra studentene: kjønnsfordeling på studieprogrammene – 


ønske om sak i studieledelsen knyttet til denne problemstillingen. 
• Digitale eksamener høsten 2015 og kommende semestre 


o digitale eksamener i lesesal i AHH i uke 47 – viktig at studentene 
informeres godt om stenging av lesesalen, og at det stilles alternative 
leseplasser til disposisjon for studentene den aktuelle uken. 


 
Sak 23/15 Kvalitetssikring av studieprogrammer – nye retningslinjer ved UiB 


 
Det ble orientert om saken i møtet. Arbeidet med kvalitetssikring av 
studieprogrammene er planlagt å gjennomføres over en periode på to år. 
 


Sak 24/15 Gjennomføring og lokalisering av mastereksamen i biomedisin 
 
Programutvalget for biomedisin vedtok i møte 11. september 2015 at endelig 
mastereksamen som hovedregel skal avholdes i lokaler ved fakultetet. 
Problemstillingen ble reist i forbindelse med en konkret sak knyttet til ønske om 
eksamen i lokalene til NIFES. 
 
Problemstillingen ble drøftet i møtet. Det framgår av UiBs studieforskrift § 5.2 at 
undervisningssted normalt er Universitetet i Bergen. Dette tolkes også som gjeldende 
for eksamenssted. Det kan gjøres unntak etter individuell vurdering. 


 
Sak 25/15 Ny læringsplattform etter Mi side 


 
Utvidet studieledelse ga tilslutning til forslaget om å gå over til ny læringsplattform fra 
og med vårsemesteret 2016. 
 
[Dette har i etterkant også vært lagt fram for instituttlederne og for studentutvalget 
ved fakultetet, som også har vært positive til dette. Fakultetsledelsen har nå formelt 
informert DigUiB om at vi ønsker å starte med ny læringsplattform fra v-2016. Øvrige 
fakulteter som starter opp med dette våren 2016 vil være Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet og Det jurdiske fakultet.] 
 


Sak 26/15 Møtehyppighet og sammensetning, studieledelse 
 
Det ble vedtatt at møtene i studieledelsen fra og med våren 2016 skal være for den 
utvidete studieledelsen (fakultetsledelse, undervisningsledere, programutvalgsledere 
og studentrepresentanter). Det legges opp til to møter pr. semester. 
 


Sak 27/15 Eventuelt 
 
Det ble meldt inn fra programutvalget i odontologiske fag at det har vært enkelte 
utfordringer med å ivareta odontologistudentene godt nok i samundervisningen med 
medisin i den nye studieplanen for medisinstudiet. Problemstillingen skal følges opp 
gjennom evalueringen av høstens undervisning. 
 


 







Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Referat fra møte i utvidet studieledelse 
 
Torsdag 12. november 2015 kl. 13.15-15.30, styrerommet, 4. etg., Armauer Hansens hus 
 
Til stede: 
 
Arne Tjølsen, Astrid Blystad, Berit Rokne, Hanne Borge, Inge Fristad, Jutta Dierkes, Lone Holst, Marit 
Bakke, Ørjan Leren. 
 
 
Saksliste 
 


Sak 28/15 


Referat fra forrige møte 
 
Referatet fra møtet 24. september 2015 ble godkjent. 
 
Programutvalgsleder for ernæring Jutta Dirkes stilte spørsmål om oppfølging av 
innspill i møtet 24. september knyttet til undervisningskapasiteten ved 
ernæringsstudiet. 
 
Problemstillingen er tatt opp i utvidet fakultetsledelse. Programutvalget har også 
mulighet til å melde dette inn gjennom utdanningsmeldingen for 2015. 


 
Sak 29/15 Nytt fra programutvalgene/instituttene 


 
Medisin: 


• vedtatt planer for 2. og 3. studieår 
• Spørsmål fra studentene om oppstart av arbeidsgruppe for elektive perioder i 


ny studieplan for medisin. Arbeidet i denne gruppen vil settes i gang så snart 
som mulig. 


 
Helsevitenskap: 


• Arbeidsgruppe sluttfører rapport om masterstudiene ved IGS i høst. 
 
Ernæring: 


• Problemstilling knyttet til bruk av emner som ikke tilhører studieprogrammet 
– sårbart ved endringer i emnene når programutvalget ikke er orientert om 
dette. 


 
IGS: 


• Instituttet arbeider med kollegabasert tilbakemelding – generelt positivt 
mottatt blant ansatte. 


• vil satse på TBL (teambasert læring)  
• ønske om å satse spesielt på utdanningsfeltet 


 







Sak 30/15 Orienteringer 
1. Ny læringsplattform fra og med vårsemesteret 2016 – innføring og opplæring 
2. Digitale eksamener våren 2016 – ønske om flere emner 


 
Sak 31/15 Programutvalgsseminar februar 2016 – tema 


 
Dato og tema for møtet ble diskutert. Dette sendes ut til medlemmene så snart det er 
avklart. 
 


Sak 32/15 Karakterfastsetting 
 
Det ble orientert om et forslag fra medisin ved UiO om justering av 
karakterbeskrivelser, slik at karakteren F skal gis når prestasjonen ikke er forenlig med 
yrkesutøvelse. Dette er en viktig problemstilling for profesjonsstudier. Arbeidet med å 
se nærmere på endringer i dette følges opp gjennom Universitets- og høgskolerådet 
(UHR). 
 


Sak 33/15 Eventuelt 
 
1) Møtedatoer våren 2016 


a) torsdag 3. mars kl. 10.15-12.00 
i) utdanningsmelding 


b) torsdag 12. mai kl. 10.15-12.00 
i) utdanningspriser 
 
NB: merk endrede klokkeslett. 
 


2) Saker meldt inn fra studentene etter møteinnkalling: 
a) Bedre utnyttelse av e-læreverk 


i) Det ble orientert om det pågående arbeidet ved UiB hvor 
Universitetsbiblioteket (UB) er involvert i gjennomgang av litteraturlister 
for å identifisere litteratur som er tilgjengelig for ansatte og studenter 
gjennom UB. 


b) Forebygging av seksuelle overgrep mot studenter 
i) Forslag i møtet om at studentene kan ta dette opp som en problemstilling 


i læringsmiljøutvalget ved UiB (LMU). 
 


 
 







uib.no 


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. • Rutiner for habilitetsspørsmål i fakultetsstyresaker ved MOF  
• Økonomirapport pr. oktober 2015 
• Budsjett  2016 – Momenter og fordeling av budsjettet  
• Samarbeid mellom UiB og Høgskolen i Bergen 
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2015 – 


oppnevning av komitéer 
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden  
• Utvidelse av fast stilling  
• Utlysninger, tilsettinger og kallinger 


• Referat 
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Opptak til grunnstudier og toårige 


masterprogrammer 2015 
• Dekanen orienterer  


Des. • Budsjett 2016 – forslag til fordeling 
• Revisjon og prolongering av handlingsplan for HMS 2010-2014 ved 


MOF, til 2016 
• Oppnevning av ny programsensor for master i helseledelse, 


kvalitetsforbedring og helseøkonomi 
• Utlysninger og tilsettinger  


 
 


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Tilstedeværelse og varsel om forfall i 


fakultetsstyremøter  
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul høst 2015 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 10.12.2015 







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


Sak nr.: 15/279  Møte: 16.12.2015 


 
 
 
 
TILSTEDEVÆRELSE OG VARSEL OM FORFALL I FAKULTETSSTYREMØTER 
 
 
 
Grunnlagsdokument:  
Regler for fakultetsorganene: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-
Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet/Regler-for-fakultetsorganene 
 
 
Fakultetsstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir 
stemme, jf. regler for fakultetsorganene § 10, 1. avsnitt. Forfall til styremøtene eller inhabilitet 
i forhold til enkeltsaker kan føre til at styret ikke er vedtaksført og at behandlingen av sak(er) 
må utsettes. Det fremkommer av reglene for fakultetsorganene at medlemmer av styret har 
plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall, jf. § 9, 3. avsnitt.  
 
Fakultetsstyrets møteplan vedtas i henholdsvis januar og september for påfølgende 
semester og publiseres på fakultetets nettside. Dersom det er særlige forhold som gjør at et 
fast styremedlem ikke har anledning til å møte i styret, varsles styresekretær slik at 
varamedlem kan innkalles til møtet så tidlig som mulig. Varamedlemmer må også være 
forberedt på å kunne møte på kort varsel. 
 
For å gi medlemmene og varamedlemmene av fakultetsstyret gode vilkår for å planlegge 
styrearbeidet vil både faste styremedlemmer og varamedlemmer fra 2016 motta elektronisk 
møteinnkalling i Outlook. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth  
fakultetsdirektør  
 
 
 
 
01.12.2015/raho  
 
 



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

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

http://www.uib.no/mofa/65551/m%C3%B8teplan-og-sakslister-i-fakultetsstyret
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 
  Styresak: 113/15 


Sak nr.: 15/3235  Møte: 16.12.2015 


 
 
 
 
REVISJON OG PROLONGERING AV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG 
SIKKERHET 2010-2014 VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET, TIL 2016 
 
 
Grunnlagsdokumenter:  


- HMS-handlingsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet 2010-2014 
(prolongert til 2015)  


- HMS-handlingsplan for UiB 2013-2015  
- Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2014 – tilbakemelding fra UiB 


 


Bakgrunn 
Det vises til styresak 79/10 (23.06.10) hvor fakultetsstyret vedtok HMS-plan for perioden 
2010-2014, og styresak 13/15 (25.03.2015) hvor fakultetsstyret vedtok å prolongere samme 
plan for 2015. 
 
UiB skal revidere overordnet HMS-plan og det planlegges sak i Universitetsstyret i februar 
2016 vedrørende HMS-plan for perioden 2016 - 2018 (3 år). 
 
Årsrapport for HMS-arbeidet ved fakultetet behandles i fakultetsstyret hvert år i forbindelse 
med rapporteringen til universitetet sentralt, jf. Orienteringssak d) - møte 09.09.2015. I sin 
tilbakemelding til fakultetet har UiB bedt om at fakultetets handlingsplan knyttes tydeligere 
opp til UiBs HMS-handlingsplan.  
 
I samme tilbakemelding ble det også pekt på at enheter ved fakultetet i flere år har rapportert 
at det utføres risikofylt arbeid, og at det foretas risikovurdering av særlig utsatte arbeidsmiljø. 
Dette arbeidet krever ytterligere oppfølging, og det er behov for en styrket innsats på dette 
området. Risikovurdering er et grunnleggende element for forebyggende arbeid, og 
fakultetets HMS-plan viser til at «Risiko- og sårbarhetsanalyse» (ROS) kan være aktuelt ved 
særlig risikofylt arbeidsmiljø der fakultetets ansatte, studenter og gjester kan bli utsatt for 
risiko. 
 
I september 2015 ble en arbeidsgruppe oppnevnt og bedt om å gjennomgå fakultetets HMS-
plan, utarbeide forslag til oppdatert handlingsplan for HMS, og gi retningslinjer for 
risikovurderinger og tiltak som bør etableres ved enhetene. Arbeidet skal foretas i to faser, 
med en oppdatering i første fase, der HMS-handlingsplanen ved fakultetet knyttes tydeligere 
opp til UiBs handlingsplan.  
 
Arbeidsgruppen har avsluttet første fase av arbeidet, og har overlevert utkast til revidert 
handlingsplan for HMS ved fakultetet (vedlegg 1). Arbeidsgruppen har oppdatert formatet på 
HMS-planen, og gjort endringer slik at den samsvarer bedre med UiBs HMS-plan.  
 



http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hms_handlingsplan_2010-2014_-_prolongert_til_2015.pdf

http://www.uib.no/nb/poa/hms-portalen/75091/hms-handlingsplan-2013-2015
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Arbeidsgruppen har tatt inn et nytt punkt i planen knyttet til det ytre miljø. Dette omfatter blant 
annet sertifisering av hele UiB som miljøfyrtårn. Universitetsstyret vedtok Tiltaksplan for det 
ytre miljø 2012-2015 (sak 85/12) i november 2012, og punktet finnes allerede i UiBs HMS-
handlingsplan for 2013-2015. Arbeidet med sertifisering av fakultetet som Miljøfyrtårn er i 
gang, og forventes ferdigstilt tidlig i 2016.   
 
Instituttene ved fakultetet er orientert om revisjonen. Det er ikke kommet tilbakemeldinger på 
innholdet i den reviderte HMS-handlingsplanen fra instituttene.  
 
 
Rapportering av HMS-avvik til styret  
Det medisinsk-odontologiske fakultet innførte digitalt system for melding av HMS-avvik i 
november 2015. Som et ledd i det systematisk HMS-arbeidet, vil fakultetsstyret fra 2016 
motta oversikt over HMS-avvik som er rapportert ved fakultetet.  
 
 
Momenter ved utarbeidelse av ny HMS-handlingsplan i 2016   
Noen elementer i HMS-handlingsplanen utestår i påvente av at ny plan skal utarbeides i 
2016.  
 
UiB skal ta i bruk et nytt elektronisk støtteverktøy for risikovurdering, sikkerhet og beredskap; 
CIM. Kunnskapsdepartementet koordinerer felles anskaffelse av en tilpasset pakke av CIM 
for hele universitets- og høyskolesektoren. Fakultetet skal ta i bruk en modul i dette systemet 
for Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) i alle risikofylte arbeidsmiljø, gjennomføre tiltak og 
oppfølging. Det vil bli oppstart ved to institutt, IKO og K2, og deretter ved alle enheter i løpet 
av 2016.  
  
Videre bør det opprettes et system for oversikt over ansatte som er på felt/tokt, og mulige 
risiki knyttet til slike oppdrag.  
 
Andre elementer som vurderes inn eller presiseres i neste HMS-handlingsplan ved fakultetet 
er blant annet: 


• Vold og trusler i forskjellige situasjoner 
• Seksuell trakassering  
• Tokt, felt og oppdrag i inn- og utlandet 


 
Forslag til vedtak 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å prolongere revidert Helse, 
Miljø og Sikkerhet – Handlingsplan 2010 – 2014 for 2016 


2. Arbeidet med ny handlingsplan for HMS ved fakultetet fortsetter i løpet av prolongert 
periode, og presenteres for fakultetsstyret i etterkant av vedtatt HMS-plan ved UiB for 
2016-2018.  


3. Fra 2016 orienteres styret i hvert møte om rapporterte HMS-avvik ved fakultetet, som 
et ledd i det systematiske HMS-arbeidet. 


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Gerd Johannessen 
seksjonssjef personal 


 
01.12.2015 /RAHO 



https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1:
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Vedlegg 1: Revidert HMS-handlingsplan 2010-2016 – Det medisinsk-odontologiske fakultet   
Vedlegg 2: HMS-handlingsplan ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet 2010-2014 
(prolongert til 2015)  
Vedlegg 3: HMS-handlingsplan for UiB 2013-2015   
Vedlegg 4: Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2014 – tilbakemelding  
Vedlegg 5: Orientering til fakultetsstyret om oppfølging av HMS-rapport 2014 (møte 
09.09.2015)  
Vedlegg 6: Oppnevning av arbeidsgruppe  
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Helse, miljø og sikkerhet ved 
det medisinsk-odontologis-
ke fakultet (moF) - et godt  
arbeidsmiljø for alle 
 
Helse, miljø og sikkerhet (Hms) er viktig for alle. 
det medisinsk-odontologiske fakultet (moF) 
har et systematisk Hms-arbeid fordi dette frem-
mer helse og trivsel, forebygger ulykker og skader 
på ansatte, studenter, miljø og materiell. det skal 
være en del av vår arbeidshverdag. For å ivareta 
systematisk Hms-arbeid, er det utarbeidet både 
en sentral og lokal handlingsplan for Hms. 
planen for moF bygger på handlingsplanen 
for Hms ved universitetet i Bergen (uiB), og 
formålet er å belyse våre viktigste Hms-mål, 
og informere om hvilke virkemidler fakultetet 
ønsker å benytte.


 
Hms er et lederansvar på alle nivå, og er in-
tegrert i all ledelse. Hms er ledelse i praksis, 
der målet er å sikre gode resultater på fakulte-
tets hovedområder gjennom trygge, motiverte 
og kompetente medarbeidere. For å oppnå de 
målene som uiB og moF har satt seg, må alle 
bidra til å oppfylle målene. Fakultetets slagord 
for systematisk Hms-arbeid, er:


«HMS – mitt ansvar!»


Handlingsplanen er forankret i strategiplanen 
for fakultetet, og det forventes at alle ansatte 
bidrar til å oppnå målene. moF skal være en 
trygg og attraktiv arbeidsplass for alle ansatte, 
og i fellesskap kan vi få dette til. 


Handlingsplanen for moF gjelder for perioden 
fra 2010 til 2014, og er utvidet til å gjelde ut juni 
2016. ny handlingsplan skal utarbeides våren 
2016. 


studentenes læringsmiljø blir særligivaretatt 
gjennom «Handlingsplan for styrking av læ-
ringsmiljø».  


Hms - en felles oppgave 
arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling og 
dialog. alle ansatte og studenter ved fakultetet 
har et ansvar for aktiv medvirkning, og plikt til 
å følge de krav som er satt for det systematiske 
arbeidet med Hms, og at handlingsplanen blir 
fulgt opp. gjensidig forståelse og respekt for de 
ansattes ulike roller og funksjoner, og tydelig 
organisering av arbeidet, er forutsetninger for å 
oppnå, beholde og videreutvikle gode arbeids- og 
læringsmiljø. 


moF samhandler også med eksterne aktører, 
blant annet er fakultetet samlokalisert med andre 
virksomheter i flere bygg. moF har eller arbei-
der med å utarbeide samarbeidsavtaler om Hms 


Handlingsplan For Helse, miljø 
og sikkerHet 2010-2016  
det medisinsk-odontologiske Fakultet  
(Prolongert/fastsatt av fakultetsstyret xx.xx.2015)
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med disse virksomhetene, for å ivareta ansattes 
helse, miljø og sikkerhet. 


Fakultetet har enhetlig ledelse, og har en ledelses-
kultur som er basert på dialog, åpenhet, utvikling 
og gjensidig tillit. kompetanse, trygghet og tyde-
lige signaler fra leder setter og vedlikeholder en 
høy arbeidsmiljøstandard på alle nivå i organisa-
sjonen. lederne ved moF skal ha kompetanse 
og vilje til å prioritere Hms-arbeidet. Fakultetet 
arbeider for en kultur som ivaretar medarbeidere 
og miljø. 


 
Verneombudene har en tilsynsfunksjon, de er 
samarbeidspartnere for ledelsen, og inngår i både 
uiBs og fakultetets nettverk for verneombud. 
Både verneombud og ledere gjennomfører uiBs 
obligatoriske opplæring i Hms. Verneombudene 
ved fakultetet skal være engasjerte, tydelige og 
godt kvalifiserte. 


 
Fakultetets ledere, verneombud, ansatte og stu-
denter skal sammen bidra aktivt i arbeidsmil-
jøutviklingen ved fakultetet for å oppnå felles 
Hms-mål.


systematisk Hms-arbeid
Handlingsplanen for Hms ved moF er en in-
tegrert del av fakultetets styringssystem. Hms-
arbeidet ved fakultetet utøves kontinuerlig og 
systematisk. dette betyr at Hms på alle nivå skal 
organiseres, og arbeidsmiljøet kartlegges i tråd 
med myndighetskrav og interne regler ved uiB. 
Hms-handlingsplan med tiltak skal iverksettes, 
avvik korrigeres, evaluering gjennomføres og 
Hms-kompetanse tilbys og oppdateres. Videre 
skal Hms-arbeidet dokumenteres og rapporteres 


i linjen. 


systematisk Hms-arbeid gir et attraktivt ar-
beidsmiljø, som igjen gir godt omdømme, økt 
rekruttering og dyktiggjør ansatte til selv å skape 
en organisasjon som er preget av trivsel, god 
helse og høy yteevne. et slikt arbeidsmiljø styrker 
moF som et fakultet som driver internasjonalt 
anerkjent forskning, med kompetente ansatte og 
studenter som i fellesskap bidrar til høy kvalitet 
på forskning, undervisning og formidling.


Hms-mål
Handlingsplanen for Hms ved moF er foran-
kret i uiBs strategi og Hms-handlingsplan, og 
omfatter fem Hms-mål: 


•	 gode arbeidsfellesskap
•	 trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
•	 kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot 


risikofylt arbeidsmiljø
•	 god håndtering av Hms-avvik 
•	 ansvar for det ytre miljø 
 
Hvert Hms-mål konkretiseres gjennom virke-
midler, og skal realiseres gjennom tiltak:


•	 lokalt gjennom Hms-handlingsplaner på 
fakultet og institutt/senter 


•	 i ulike former for samspill mellom enheter 
og nivåer 


•	 lokale tiltakslister med presisering av an-
svar/frister og plass for statusrapportering, 
med årlig revisjon.  
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gode arBeidsFellesskap 


et godt arbeidsfellesskap handler om hvordan 
mennesker forholder seg til hverandre. i tillegg 
til et godt psykososialt arbeidsmiljø, er dette 
noe som angår alle ansatte. et godt lærings- og 
arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå 
fakultetets målsetting innen undervisning, fors-
kning, formidling og innovasjon. internasjonal 
samhandling skal være en integrert del av fakul-
tetets virksomhet. moF har mange ansatte med 
internasjonal bakgrunn, som må få tilstrekkelig 
informasjon om fakultetets Hms-arbeid. 


moF skal være en attraktiv arbeidsplass som iva-
retar hensynet til ansatte i ulike faser av karrieren 
og livet. Fakultetet skal ha et arbeidsmiljø preget 
av engasjement, arbeidsglede og oppmerksom-
het rettet mot hver enkelt medarbeider, der alle 
behandles med gjensidig respekt, vises omsorg og 
gis ansvar. i all kommunikasjon og samhandling 
skal den enkeltes integritet og verdighet ivaretas. 


Virkemidler:  


•	 internkontroll og årlig rapportering og opp-
følging av Hms-arbeid 


•	 tilby medarbeidersamtaler til alle ansatte 
•	 Årlig kartlegging av psykososialt arbeids-


miljø for å fremme felles forståelse for sam-
arbeid og gjennomføre tiltak 


•	 styrke jobbnærvær ved å følge opp uiBs 
«aktivitets- og resultatmål for ia-arbeidet» 


•	 tiltak som stimulerer fysisk aktivitet for å 
fremme god helse, forebygge sykefravær og 
redusere helseplager 


•	 ivaretakelse i ulike livsfaser gjennom uiBs 
personalpolitikk 


•	 Hms-handlingsplan tilgjengelig på engelsk
•	 kvartalsvise dialogmøter mellom ledelse og 


verneombud 
•	 gjennomføring og oppfølging av Hms-


runde (vernerunde)
•	 Verktøyet arbeidsmiljø- og klimaundersø-


kelser (ark)
•	 lokale rutiner som styrker felles forståelse 


av krav, forventninger og rettigheter knyttet 


veileder- og stipendiatrollen, og som sikrer 
at intensjonene i regelverket blir oppfylt


•	 sørge for nødvendig opplæring for å kunne 
utføre tildelte arbeidsoppgaver


•	 sikre oppgaveforståelse og jobbutførelse ved 
å gi tilbakemelding på utført arbeid


•	 skape en åpenhetskultur som gir trygghet 
for at medarbeidere kan ta opp problemer 
med årsak i eller konsekvenser for arbeid og 
arbeidssituasjon 


•	 Følge opp alle typer Hms-saker, vurdere 
iverksetting av tiltak, og gi tilbakemelding 
om utfallet til de berørte


•	 løfte saker som ikke kan løses lokalt videre 
i organisasjonen 


•	 Bruke uiBs retningslinjer for konflikthånd-
tering, og gjøre disse kjent for ansatte 


Følgende styrende dokumenter med tiltak støtter 
i tillegg dette Hms-målet: 


•	 uiBs ia-avtale  
•	 Handlingsplan for likestilling
•	 uiBs retningslinjer for konflikthåndtering 
•	 retningslinjer for tilrettelegging og samar-


beid mellom linjeleder og verneombud 
•	 Handlingsplan for uiBs internasjonale virk-


somhet
•	 etiske retningslinjer for relasjonen mellom 


veileder og student eller kandidat ved uiB
•	 avtaleskjema ved opptak til organisert for-


skerutdanning ved uiB – del B 
•	 Forskrift for graden ph.d. med utfyllende 


regler for moF
•	 generelle forskningsetiske retningslinjer 
•	 premisser for fysisk aktivitet i arbeidstiden 


trYgge og Funksjonelle ar-
Beidsplasser


moF skal være et åpent fakultet hvor studenter, 
ansatte og besøkende trygt skal kunne ferdes. 
sikkerhetstiltak har til hensikt å ivareta trygghet 
og sikkerhet på fakultetets campus. moF har 
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en stor og krevende bygningsmasse, og bruken 
endres jevnlig. krav til god bygningsmessig 
standard, universell utforming, inneklima og 
ergonomi skal ivaretas.


Virkemidler: 


•	 uiBs retningslinje for håndtering av vold og 
trusler gjøres kjent for alle ansatte


•	 sikre at bygningsmasse har tilfredsstillende 
og forsvarlig arbeids- og læringsmiljø, jf. 
gjeldende lovverk 


•	 kartlegge og iverksette tiltak ved utfordrin-
ger knyttet til inneklima


•	 gjennomføre kartlegging og prioritering 
av fysiske tiltak i arbeidet med universell 
utforming 


•	 utarbeide og iverksette samarbeidsavtaler 
om Hms med eksterne aktører, i bygg hvor 
ansvar for Hms deles mellom flere parter, og 
gjøre disse kjent for berørte ansatte


•	 Følgende styrende dokumenter med tiltak 
støtte i tillegg dette Hms-målet: 


•	 mål for arbeidet med sikkerhet på univer-
sitetsområdet 


•	 uiBs handlingsplan for likestilling 
•	 retningslinje for vold og trusler
•	 samarbeidsavtaler om Hms med eksterne 


aktører  


kontinuerlig oppmerksom-
Het  rettet mot risikoFYlt 
arBeid


alt arbeid ved moF skal skje på en trygg 
måte, og i samsvar med aktuelt regelverk. 
innsikt, holdninger og formell struktur skal 
sikre at risikoforhold blir påvist og fulgt opp. 
moF har et stort antall arbeidsplasser med 
særlig risiko, for eksempel arbeid med kjemi-
kalier, stråling, smittefare, og biologiske fak-
torer. Feltarbeid og tokt kan også medføre økt 
risiko for skade på mennesker og/eller miljø. 
kontinuerlig og forebyggende oppmerksomhet 
om rutiner, kunnskaper og holdninger er og 
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mennesker, miljø og materiell. alle Hms-avvik 
ved moF skal meldes og følges opp i linjen for 
forebygging og kontinuerlig kvalitetssikring av 
arbeidsmiljøet. 


Beredskapsplanen skal sørge for at skadeomfan-
get og konsekvenser av kriser og alvorlige hen-
delser reduseres for å sikre liv, helse og materiell.  
 
Virkemidler: 


•	 informere om og ta i bruk elektronisk av-
vikssystem, og sikre melding og oppfølging 
av alle Hms-avvik 


•	 Følge opp beredskapsplanen ved moF ved 
å gjennomføre risikovurderinger og etablere 
lokale rutiner for beredskap på alle nivå 


•	 Cim 
•	 rapportere Hms-avvik jevnlig til styrende 


organ 
 
Følgende styrende dokumenter med tiltak støtter 
i tillegg dette Hms-målet: 


•	 retningslinjer for melding av Hms-avvik
•	 Beredskapsplan ved uiB 
•	 Beredskapsplan ved moF 


 
ansVar For det Ytre miljø 
moF forplikter seg til å ta miljøhensyn i all 
virksomhet og dokumentere miljøengasjement 
ved å redusere negativ miljøpåvirkning fra egen 
drift med 20 prosent i perioden 2010-2020.   
 
Virkemidler:


•	 gjennomføre/oppnå sertifisering som mil-
jøfyrtårn 


•	 styrke samarbeidet mellom enheter og ni-
våer i arbeidet for et grønt miljø 


•	 redusere bruken av papir og trykte doku-
ment 


Følgende styrende dokument med tiltak støtter 
i tillegg dette Hms-målet: 
•	 tiltaksplan for det ytre miljø


skal være viktig i alle risikofylte arbeidsmiljø.  
  
Virkemidler: 


•	 ta i bruk web-basert støtteverktøy for bered-
skap og krisehåndtering (Cim) 


•	 identifisere og kartlegge risikofylte arbeids-
miljø 


•	 risikovurdering av arbeidsoppgaver og fors-
kningsprosjekter før igangsetting 


•	 identifisere ansatte som arbeider i risikofylte 
arbeidsmiljø og som skal tilbys helsekon-
troll/helseoppfølging


•	 samarbeide med Bedriftshelsetjenesten 
(BHt) om gjennomføring av vurdering og 
ev. innkalling til helsekontroll eller vaksine-
ring 


•	 sikre at alle kjemikalier, biologiske faktorer 
og strålekilder er registrerte, og  foreta risi-
kovurdering av disse 


•	 Benytte det elektroniske stoffkartoteket 
eCoonline ved håndtering av kjemikalier 


•	 utarbeide/oppfølging av interne rutiner, og 
gjøre disse kjent for ansatte 


•	 etablere oversikt over og gjennomføre perio-
disk kontroll av all spesialventilasjon 


•	 gjennomføre relevante Hms-kurs og annen 
opplæring 


Følgende styrende dokumenter med tiltak støtter 
i tillegg dette Hms-målet:  


•	 interne Hms-rutiner og håndbøker ved 
institutter og enheter  


•	 retningslinjer for strålevern og bruk av strå-
ling ved uiB


•	 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav


•	 tilbud om helsekontroll – Brev fra 
Hms-seksjonen av 07.07.2015 (ephorte 
2015/6468) 


god HÅndtering aV Hms-aVVik


Hms-avvik er alle uønskede hendelser og/eller 
forhold som har ført til eller kan føre til skade på 
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Alle enheter skal årlig: 


gjennomføre Hms-kartlegging, risikovurdere og prioritere tiltak 


utarbeide eller revidere lokal Hms-handlingsplan knyttet til 
uiBs og moFs Hms-handlingsplan og gjennomføre tiltak 


gjennomgå det systematiske Hms-arbeidet og rapportere i linjen (internkontroll) 


Informasjon om HMS ved MOF:  


Hms: http://www.uib.no/mofa/67392/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-hms#
Beredskap: http://www.uib.no/mofa/87261/beredskap-ved-mof-rutiner-og-kontaktinformasjon#


idu: http://www.uib.no/mofa/63955/informasjons-og-dr%c3%b8ftingsutvalg


Informasjon om HMS ved UiB: 


regelsamling for uiB: http://regler.app.uib.no/
Hms-portalen: http://www.uib.no/poa/hms-portalen


arbeidsmiljøutvalget: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/79210/arbeidsmilj%C3%B8utvalget-amu


det medisinsk-odontologiske fakultet  /  adresse: postboks 7800, 5020 Bergen 
e-post: post@mofa.uib.no  /  telefon: 55 58 20 86  /  www.uib.no/mofa
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1. Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet ved Det medisinsk odontologiske 
fakultet (MOF) 


 


Universitetet i Bergen har utarbeidet en Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 


for perioden 2009-2011, samt en tiltaksliste for samme periode som oppdateres årlig.  


 


Handlingsplan for HMS ved Det medisinsk odontologiske fakultet og grunnenhetene ved 


fakultetet bygger på universitetets handlingsplan. 


 


Handlingsplanen for HMS ved Det medisinsk odontologiske fakultet omfatter perioden 2010- 


2014. Det er utarbeidet: 


 


- En plan med utvalgte satsingsområder for fakultetets HMS-arbeid 


- En tiltaksliste med presisering av ansvar/frister og plass for statusrapportering - 


gjeldende for en periode på fire år, med årlig revisjon. 


 


2. Målsetting for arbeidsmiljøet ved Det medisinsk odontologiske fakultet 


MOF skal drive utdanning og forskning på høyt faglig nivå, samt formidling av 


forskningsresultater. Mål og strategier for helse-, miljø- og sikkerhetsvirksomheten skal 


eksplisitt omtales i fakultetets strategiplan, virksomhetsplan og handlingsplan. Et godt 


lærings- og arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå fakultetets målsetting innen 


undervisning, forskning og formidling. Det psykososiale arbeidsmiljøet, bruk og lagring av 


fysisk/kjemiske produkter, kvaliteten på og sikring av bygningsmassen, brannvern og 


førstehjelpsutstyr er sentrale elementer i HMS arbeidet på arbeidsplassen. HMS omfatter også 


konsekvensene for det ytre miljøet. Derav følger at HMS arbeidet på fakultet også omfatter 


resirkulering, avfallsbehandling og valg av forbruksmateriell.  


 


I planperioden skal MOF arbeide for et arbeids- og læringsmiljø: 


 


 hvor det er en ledelseskultur basert på dialog, åpenhet, utvikling og gjensidig tillit  


 der alle ansatte og studenter blir behandlet med respekt, vises omsorg og gis ansvar 


 der maktmisbruk ikke tolereres 


 som fremmer kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel 


 hvor medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av 


arbeidsulykker 


 som er inkluderende også for medarbeidere og studenter med helsesvikt og redusert 


arbeidsevne 


 som også omfatter konsekvensene for det ytre miljøet  
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3. Ansvar for helse, miljø og sikkerhet ved fakultetet, instituttene og for den 
enkelte arbeidstaker 


 


Fakultetet har enhetlig ledelse med tilsatt dekanus som har det overordnede ansvaret for alt 


HMS-arbeid på fakultetet. Dekanus kan delegere oppgaver til fakultetsdirektør og andre i 


stabsfunksjon.  


 


Fakultetet har 5 institutter med tilsatte instituttledere som innenfor delegerte budsjettrammer 


har fullmakter i samsvar med fakultets strategi og budsjettprioriteringer. 


 


Fakultet skal ha en ledelseskultur som er basert på dialog, åpenhet, utvikling og gjensidig 


tillit. Kompetanse, trygghet og tydelige signaler fra leder skal sette og vedlikeholde en høy 


arbeids-miljøstandard på alle nivå i organisasjonen. Fakultet skal arbeide for en kultur som 


ivaretar medarbeidere og miljø. 


 


HMS er ledelse i praksis og et linjelederansvar, og er ledelse i praksis der målet er å sikre 


gode resultater på fakultetets hovedområder gjennom trygge, motiverte og kompetente 


medarbeidere. Ledere på alle nivå ved fakultetet skal tilføres kunnskap om ledelse, og utøve 


ledelse i samsvar med fakultetets verdier og UiB sin personalpolitikk. Ledere har ansvar for å 


etablere, vedlikeholde og utvikle det systematiske arbeidet med HMS i de aktiviteter de leder. 


Ledere kan ikke delegere lederansvar innen HMS, men kan delegere funksjoner og oppgaver.  


 


De ansatte har plikt til å følge de krav som er satt for det systematiske arbeidet med HMS. 


(http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a2211) Linjeledere skal derfor sørge for 


at de ansatte får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. HSM-relaterte 


problemer skal løses fortløpende og på lavest mulig nivå. Aktiv medvirkning fra 


medarbeidere og studenter er en forutsetning for å oppnå optimale arbeids- og læringsmiljø. 


Derfor ønsker MOF å sette følgende slagord for HMS-arbeidet i kommende planperiode: 


”HMS- mitt ansvar!” Alle ansatte ved fakultetet har et ansvar for HMS arbeidet, og at 


handlingsplanen blir fulgt opp. 


 


Verneombudene er ledelsens viktigste samarbeidspart i saker som angår arbeidsmiljøet. De 


skal ha en fri og uavhengig rolle. Lederene skal legge til rette for at verneombudene får 


medvirke i de saker som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets sitt 


verneområde. Videre skal leder sørge for at det etableres faste møteplasser mellom leder og 


verneombud. Alle enheter skal ha verneombud og disse skal gjennomgå obligatorisk kurs det 


semesteret de blir valgt, og det skal legges til rette for at de får den opplæring som til enhver 


tid er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.  


HMS- seksjonen (Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB er faglig rådgiver og skal yte bistand 


for arbeidsgiver og arbeidstakere i spørsmål relatert til arbeid og helse. Avdelingen er i dag en 


del av personalavdelingen ved UiB. Det er viktig at BHT har en fri og uavhengig stilling i 


arbeidsmiljøspørsmål.  


 
Ansvar og oppgaver i det systematiske arbeidet med HMS: 


DEKANUS skal: 



http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a2211
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 ha et overordnet ansvar for alt HMS arbeid på fakultetet 


 påse at fakultetet følger opp egne mål, overordnede mål og myndighetskrav innen 


HMS  


 sørge for at saker innen HMS-området som trenger en politisk avklaring blir fremlagt 


for styret uten unødvendig opphold 


 ha et overordnet ansvar for å holde motivasjon og engasjement oppe for det 


systematiske HMS-arbeidet blant ansatte i den faglige organisasjon og blant 


studentene (Se Forskrift for fakultetsorganene ved UiB § 5) 


Dekanus eller den hun/han bemyndiger, er fakultetets arbeidsgiverrepresentant og 


kontaktperson i HMS-saker. Dette innbefatter samarbeid med hovedverneombud og 


tilsynsmyndigheter. 


http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a225 


 


FAKULTETSSTYRET  skal: 


 vedta delmål og strategier for fakultetets HMS-arbeid i h.h.t. de overordnede rammer 


og mål som Universitetsstyret og universitetsdirektøren har gitt for virksomhetens 


HMS-aktiviteter 


 sørge for at nødvendige midler blir stilt til disposisjon for å oppfylle myndighetenes 


krav og egne mål innenfor fakultetets ansvarsområde 


 årlig evaluere status for HMS ved fakultetet i forhold til myndighetenes krav og egne 


mål basert på rapporter fra grunnenhetene 


FAKULTETSDIREKTØREN skal i samarbeid med dekanus: 


 


 sørge for at fakultetet følger opp egne mål, overordnede mål og myndighetskrav innen 


HMS 


 se til at instituttene/sentrene arbeider systematisk med HMS  


 koordinere HMS-arbeidet mellom instituttene/sentrene  


 følge opp innrapportert status for HMS fra instituttene/sentrene  


 utarbeide en samlet status for HMS ved fakultetet og legge denne fram for 


fakultetsstyret minst en gang i året 


 


http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a226 


 


INSTITUTTLEDER  skal: 


 ha overordnet ansvar for lokal tilpasning av fakultetets systematiske arbeid med HMS 


og gjennomføring av de lokale aktivitetene ved instituttet 


 utarbeide lokal handlingsplan og iverksette nødvendige tiltak for å drive en 


kontinuerlig forbedringsprosess innen HMS 


 beskrive hvem som er tillagt/delegert oppgaver innen det systematiske HMS-arbeidet 


og hvordan den lokale rapportering skal foregå 


 arbeide systematisk med å tilegne seg informasjon om status for psykososialt, 


organisatorisk og fysisk/kjemisk arbeidsmiljø og føre ulykkesstatistikk, forekomst av 


yrkessykdommer, sykefravær og tilfeller av attføring/rehabilitering 


 legge til rette for medvirkning fra sine medarbeidere i HMS-aktiviteter/tiltak på 


instituttet/avdelingen 



http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a225

http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a226
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 etablere eget HMS-utvalg der det er hensiktsmessig og/eller nødvendig  


 foreta en årlig gjennomgang (revisjon) av enhetens interne HMS-arbeid og påse at 


rutinene fungerer etter intensjonene 


 dokumentere HMS-aktiviteten ved instituttet og årlig rapportere til dekanus  


 rapportere saker som ikke kan løses på instituttnivå til dekanus 


 samarbeide med verneombudet på instituttet 


Mål- og strategier for HMS-virksomheten skal eksplisitt omtales i instituttets strategiplan, 


virksomhetsplan og handlingsplan. 


http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a228 


 


INSTITUTTRÅDET  skal: 


 gi råd til instituttleder relatert til HMS, inkl. årlig innspill til årsrapport for lokalt 


HMS-arbeid 


 behandle- og gi råd knyttet til instituttets prioriteringer, oppfølging og strategier for 


HMS-arbeid  


 ikke gå inn i saker relatert til enkeltpersoner. 


 


ADMINISTRASJONSSJEFEN skal i samarbeid med instituttleder: 


   


 sørge for at instituttet følger opp egne mål, overordnede mål og myndighetskrav innen 


HMS på en systematisk måte 


 koordinere HMS-arbeidet på instituttet/sentrene.  


 følge opp innrapportert status for HMS fra instituttet/sentret  


 utarbeide en samlet status for HMS ved instituttet som skal legges frem for 


instituttrådet minst en gang i året  


 


VERNEOMBUDET skal: 


 


 ivareta arbeidstakere og studenter sine interesser i saker som angår arbeids- og 


studiemiljøet 


 påse at verneinnretninger og personlig verneutstyr er tilstedet i passende antall, at det 


er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand 


 påse at arbeidstakere og studenter får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring 


 gjøre seg kjent med gjeldende lovverk, verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger 


som er gitt av Arbeidstilsynet og/eller arbeidsgiver 


 


 


HOVEDVERNOMBUD skal i tillegg til de funksjoner som er tillagt verneombudene: 


 


 Være den øverste representant for de ansatte i arbeidsmiljøspørsmål ved fakultetet 


 være en representant for fakultetets verneombud 



http://www.uib.no/hms/handbok/kapittel2/k2.html#a228
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4. Satsingsområder i handlingsplanen 


 


4.1. Ledelse 


 


Ledelsen ved fakultet skal i 4-års perioden prioritere å få innført en rutine med 


semistrukturerte årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte med felles skriftlig 


oppsummering fra begge parter til bruk ved neste års medarbeidersamtale. Det er viktig at 


dette blir en ordning som omfatter alle, slik at ikke medarbeidersamtalen oppfattes 


stigmatiserende eller som en avvikshåndtering.  


 


 Dekanus skal ha årlige medarbeidersamtale med alle instituttledere og med 


fakultetsdirektør 


 Instituttlederne skal ha årlige medarbeidersamtale med alle faste vitenskaplige ansatte 


på instituttet og med administrasjonssjef   


 Fakultetsdirektør skal ha årlige medarbeidersamtale med alle administrativt ansatte i 


stabsfunksjon 


 Administrasjonssjefene skal ha årlige medarbeidersamtale med alle administrativt 


ansatte på sitt institutt 


 Forskningsgruppelederne skal ha årlig medarbeidersamtale med alle teknisk- og 


vitenskaplige ansatte samt postdok, PhD- kandidater tilknyttet sin gruppe.  


 PhD- kandidaten skal ha årlig medarbeidersamtale med sin hovedveileder 


 


4.2 Psykososialt arbeidsmiljø 


Det psykososiale arbeidsmiljøet handler om hvordan mennesker forholder seg i interaksjon 


med hverandre. Det psykososiale arbeidsmiljøet angår alle ansatte og studenter, og et godt 


arbeidsmiljø er en viktig innsatsfaktor for å nå de målene organisasjonen har satt seg innenfor 


undervisning, forskning og formidling. Fakultet skal ha et arbeidsmiljø preget av 


engasjement, arbeidsglede og oppmerksomhet rettet mot hver enkelt medarbeider, der alle blir 


behandlet med gjensidig respekt, vises omsorg og gis ansvar.  


 


Tett samarbeid over lang tid gjør at det kan knyttes personlige bånd mellom veileder og 


stipendiat.  Dette kan være en utfordring når det oppstår uenighet eller problemer.  


Stipendiatens avhengighet av god veiledning gjør at de to partene i utgangspunktet ikke er 


jevnbyrdige, noe som tilsier at stipendiatene bør ivaretas spesielt.   


 


Forholdet mellom stipendiat og veileder er formelt sett godt ivaretatt gjennom PhD-


reglementet, veiledningsavtaler samt generelle forskningsetiske retningslinjer.  Utfordringen 


er å legge til rette lokale rutiner som sikrer at intensjonene i regelverket blir oppfylt. 


PhD- kandidaten skal så langt det er mulig ha et faglig nettverk rundt seg som kan bidra til å 


gjøre dem mindre avhengige av veileder som enkeltperson. Instituttene skal ha gode lokale 


rutiner for å håndtere utfordringer eller problemer knyttet til veiledning, og rutiner og 


ansvarsfordeling skal være godt kjent for både veiledere og PhD- kandidaten. Fakultetet skal 


arbeide for å styrke en felles forståelse av krav, forventninger og rettigheter som ligger til 


veileder- og stipendiatrollene. 
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Det er et lederansvar å sørge for: 


 


- Klarhet i rollefordeling, ansvarsområder og arbeidsoppgaver for alle ansatte.  


- Tilbakemelding på utført arbeid 


- Vektlegging av sosial- og fysisk trygghet og trivsel  


- Inkluderende arbeidsmiljø 


- Tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre de arbeidsoppgavene en blir tildelt 


- At medarbeidere trygt kan ta opp problemer med årsak i eller konsekvenser for arbeid 


og arbeidssituasjon 


- At alle HMS-saker som blir fremmet får en løsning og at det blir gitt tilbakemelding om 


utfallet til berørte parter 


- At saker som ikke kan løses lokalt blir løftet høyere opp i organisasjonen 


- At enheten har rutiner for håndtering av konflikter 


- At ingen i veilederfunksjon misbruker sin stilling. Dette gjelder spesielt seksuell 


trakassering 


 


4.3 Risikovurdering ved særlig utsatt arbeidsmiljø  


 


Risikovurdering er et grunnleggende element for alt forebyggende arbeid, og er en 


fellesnevner for alle aktuelle myndighetskrav. Risikovurdering skal finne sted ved alle 


arbeidsplasser, men kan de fleste steder realiseres gjennom eksisterende HMS-rutiner. 


”Risiko- og sårbarhetsanalyse” (ROS) kan være aktuelt ved enheter med særlig risikofylt 


arbeidsmiljø (klinisk arbeid, laboratorier). 


 


Alt arbeid ved MOF skal skje på en trygg måte, og i samsvar med aktuelt regelverk. Innsikt, 


holdninger og en formell struktur skal sikre at risikoforhold blir påvist og fulgt opp. 


 


Instituttene skal sikre nødvendige forebyggende tiltak for egne arbeidstakere, og sammen med 


Bedriftshelsetjenesten vurdere hvilke personer som skal innkalles til helsekontroller eller 


vaksinering. Instituttene er i utgangspunktet ansvarlige for å ta initiativ til kartlegging, 


utarbeidelse av interne rutiner òg til å levere sitt bidrag til de innkallingsrutinene som evt. blir 


avtalt. 


 


Det skal være spesielt fokus på: 


 Bruk av røntgenutstyr og isotoper 


 Biologisk aktive kjemikalier 


 Allergener 


 Arbeid med mikrobiologiske agens generelt, og smittefarlig humant materiale spesielt  


 Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer (GMO). Praktiske rutiner og formalia 


 Spesielle prosedyrer, som f.eks. håndtering av skader (jf. stikkskader) 


avfallshåndtering og transport av biologisk materiale 


 Lagring av kjemikalier  
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Kari Tove elvbaKKen, UniversitetsdirektørSigmund grønmo, rektor


Hms-arbeid er viktig
et systematisk og integrert Hms-arbeid bidrar til å gi Universitetet i bergen gode arbeids-
miljø, økt trivsel og motivasjon. flere og flere av våre ansatte er opptatt av helse, miljø 
og sikkerhet i sitt daglige arbeid. Å ha en handlingsplan med tydelige mål er viktig for at 
Hms-arbeidet skal være best mulig. 


Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013–2015 ble vedtatt i universitetsstyret 25. 
oktober 2012. Handlingsplanen er forankret i universitetets strategi 2011–2015. Uni-
versitetets ansatte, sammen med studentene, er den viktigste ressursen ved Universitetet 
i bergen. arbeidsmiljøet og universitetssamfunnet skal preges av gjensidig forståelse for 
de ulike ansattes forskjellige roller og funksjoner. alle ansatte skal kunne oppleve at de 
er viktige bidragsytere i arbeidet med å nå universitetets felles mål. for å få dette til, er 
det avgjørende at arbeidsplassene er sikre og trygge, at alle føler seg ivaretatt, og at ingen 
utsettes for negative fysiske og psykiske belastninger i arbeidet.


Handlingsplanen retter oppmerksomhet mot våre viktigste arbeidsmiljøutfordringer. fem 
Hms-mål er fastsatt. det er lagt opp til konkrete virkemidler og tiltak for å realisere må-
lene. i handlingsplanen tydeliggjøres sammenhengen mellom planen og andre styrende 
dokumenter. Handlingsplanen vil være et godt verktøy for universitetets ledere, ansatte og 
studenter, for vernetjenesten og de ansattes organisasjoner. Her legges et godt grunnlag for 
å utvikle og videreføre et godt arbeidsmiljø ved Universitetet i bergen. 


det er et mål å styrke Universitetet i bergen som attraktiv arbeidsplass, og i fellesskap kan 
vi nå målet!


lykke til med Hms-arbeidet!


3Universitetet i Bergen  ›  HMS-handlingsplan 2013–2015







Handlingsplan for Helse, 
miljø og sikkerHet 2013–2015  
Universitetet i bergen


Helse, miljø og sikkerhet ved 
Uib – et godt arbeidsmiljø 
for alle 
Universitetet i bergen (Uib) er et interna-
sjonalt anerkjent forskningsuniversitet der 
forskning, utdanning og formidling med 
høy kvalitet, faglig bredde og mangfold 
er fundamentet. for å beholde og vide-
reutvikle dette må universitetet ha gode 
og robuste arbeidsmiljø der alle ansatte 
opplever at de er viktige bidragsytere i ar-
beidet med å nå universitetets felles mål.


innsatsen for å forbedre universitetet som 
arbeidsplass skal skje i respekt for fors-
knings- og ytringsfriheten og med høy 
grad av student- og medarbeiderinnfly-
telse. Universitetet skal ha åpne strategi- 
og beslutningsprosesser og gode rutiner og 
kanaler for kommunikasjon.


Uibs strategi 2011–2015 gir føringer 
for arbeidet med helse, miljø og sikker-
het (Hms) i institusjonen. for å være et 
attraktivt, mangfoldig, åpent og inklude-
rende universitet med godt, sikkert og trygt 
arbeidsmiljø for den enkelte, må det ar-
beides systematisk med Hms på alle nivå. 
Uib skal arbeide for et tett arbeidsfellesskap 
mellom alle grupper av ansatte omkring 
institusjonens hovedmål. 


Hms-handlingsplanen skal bidra til sikre 
og trygge arbeidsplasser, og til at alle som 
til enhver tid har arbeid ved Uib blir iva-


retatt og ikke utsettes for negative fysiske 
eller psykiske belastninger som følge av sitt 
arbeid. det betyr at Uib skal sikre:


• et fullt forsvarlig arbeids- og 
læringsmiljø


• mangfold, åpenhet og inkludering
• systematisk Hms-arbeid gjennom 


aktiv medvirkning fra ansatte og 
ledere


• tilgjengelige, funksjonelle og sikre 
bygninger og uteområder


studentenes læringsmiljø blir særlig ivare-
tatt gjennom «Handlingsplan for styrking 
av læringsmiljøet».


Hms – en felles oppgave
arbeidsmiljøet skapes i daglig samhandling 
og dialog. alle ansatte og studenter har et 
ansvar for aktiv medvirkning. gjensidig 
forståelse og respekt for de ansattes ulike 
roller og funksjoner, og tydelig organise-
ring av arbeidet, er forutsetninger for å 
beholde og videreutvikle gode arbeids- og 
læringsmiljø. 


Hms er et lederansvar på alle nivå og er 
integrert i all ledelse. verneombudene har 
en tilsynsfunksjon og er samarbeidspart-
nere for ledelsen. Uib har nettverk for 
verneombud og obligatorisk opplæring 
i Hms både for verneombud og ledere. 
Uibs ledere skal ha kompetanse, trygghet 
og vilje til å prioritere Hms-arbeidet. Uibs 


(Fastsatt av universitetsstyret 25.10.2012)
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verneombud skal være engasjerte, tydelige 
og godt kvalifiserte. Universitetets ledere, 
verneombud, ansatte og studenter skal 
sammen bidra aktivt i arbeidsmiljøutvik-
lingen ved Uib.


systematisk Hms-arbeid
Uibs Hms-handlingsplan er en integrert 
del av universitetets styringssystem. Hms-
arbeidet ved Uib utøves kontinuerlig og 
systematisk. dette betyr at Hms på alle 
nivå skal organiseres og arbeidsmiljøet 
kartlegges i tråd med myndighetskrav 
og interne regler ved Uib. Hms-hand-
lingsplan med tiltak skal iverksettes, av-
vik korrigeres, evaluering gjennomføres og 
Hms-kompetanse tilbys og oppdateres. 


videre skal Hms-arbeidet dokumenteres 
og rapporteres i linjen.


systematisk Hms-arbeid fremmer helse og 
trivsel, og forebygger ulykker og skader på 
ansatte, studenter, miljø og materiell. et 
attraktivt arbeidsmiljø gir godt omdømme, 
økt rekruttering og dyktiggjør ansatte til 
selv å skape en organisasjon som er preget 
av trivsel, god helse og høy yteevne. et slikt 
arbeidsmiljø styrker Uib som et internasjo-
nalt anerkjent forskningsuniversitet med 
kompetente ansatte og studenter som i fel-
lesskap bidrar til høy kvalitet på forskning, 
undervisning og formidling. 
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Hms-mål
Handlingsplanen er forankret i Uibs stra-
tegi og omfatter fem Hms-mål. 


Uib skal kjennetegnes ved: 
• gode arbeidsfellesskap
• trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
• kontinuerlig oppmerksomhet rettet 


mot risikofylt arbeidsmiljø 
• god håndtering av Hms-avvik 
• ansvar for det ytre miljø 


Hvert Hms-mål konkretiseres gjennom 
virkemidler og skal realiseres gjennom 
tiltak:
• sentralt i regi av enhetene med 


særskilt ansvar og oppgaver
• lokalt gjennom Hms-handlings-


planer på fakultet/avdeling og 
institutt/senter


• i ulike former for samspill mellom 
enheter og nivåer


gode arbeidsfellesskap
Uib skal være en attraktiv, mangfoldig, 
åpen og inkluderende arbeidsplass som 
ivaretar hensynet til ansatte i ulike faser 
av karrieren og i livet. internasjonal sam-
handling skal være en integrert del av hele 
universitetets virksomhet. i all kommuni-
kasjon og samhandling skal den enkeltes 
integritet og verdighet ivaretas.


virkemidler:
• Årlig kartlegging av psykososialt 


arbeidsmiljø for å fremme felles 
forståelse og samarbeid, og 
gjennomføre tiltak. 


• styrke jobbnærvær ved å følge opp 
Uibs «aktivitets- og resultatmål for 
ia-arbeidet».


• legge til rette for tiltak som 
stimulerer til fysisk aktivitet for 
å fremme god helse, forebygge 
sykefravær og redusere helseplager.


• gjennom Uibs personalpolitikk sikre 
at ansatte ivaretas i ulike livsfaser. 


følgende styrende dokumenter med 
tiltak støtter i tillegg dette Hms-målet:
• Handlingsplan for Uibs 


internasjonale virksomhet. 
• Handlingsplan for likestilling.


trygge og funksjonelle arbeids-
plasser
Uib skal være et åpent universitet hvor 
studenter, ansatte og besøkende trygt 
skal kunne ferdes. sikkerhetstiltak har til 
hensikt å ivareta trygghet og sikkerhet på 
universitetets campus. Uib har en stor og 
krevende bygningsmasse, og bruken en-
dres jevnlig. krav til god bygningsmessig 
standard, universell utforming, inneklima 
og ergonomi skal ivaretas.


virkemidler:
• Utarbeide retningslinjer for 


håndtering av vold og trusler og 
gjøre disse kjent for alle ansatte og 
studenter.


• sikre at bygningsmassen som Uib 
disponerer har et tilfredsstillende og 
forsvarlig arbeids- og læringsmiljø i 
samsvar med gjeldende lovverk.


• kartlegge og iverksette tiltak ved 
utfordringer knyttet til inneklima. 


• gjennomføre kartlegging og 
prioritering av fysiske tiltak i arbeidet 
med universell utforming.
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følgende styrende dokumenter med 
tiltak støtter i tillegg dette Hms-målet:
• mål for arbeidet med sikkerhet på 


universitetsområdet. 
• Handlingsplan for likestilling.


kontinuerlig oppmerksomhet  
rettet mot risikofylt arbeidsmiljø
Uib har et stort antall arbeidsplasser med 
særlig risiko. arbeid med kjemikalier, strå-
ling og biologiske faktorer er noen eksem-
pler. feltarbeid og tokt kan også medføre 
økt risiko for skade på mennesker og/ 
eller miljø. kontinuerlig og forebyggende 
oppmerksomhet om rutiner, kunnskaper 
og holdninger er og skal være viktig i alle 
risikofylte arbeidsmiljø.


virkemidler:
• gjennomføre risikovurderinger 


i alle risikofylte arbeidsmiljø og 
gjennomføre tiltak.


• sikre at alle kjemikalier, biologiske 
faktorer og strålekilder er registrerte 
og risikovurdere disse. ved håndtering 
av kjemikalier skal det elektroniske 
stoffkartoteket eCoonline benyttes. 


• etablere oversikt over og 
gjennomføre periodisk kontroll av all 
spesialventilasjon.


god håndtering av Hms-avvik
Hms-avvik er brudd på myndighetskrav 
og interne regler relatert til Hms som 
kan medføre negative fysiske og psykiske 


belastninger og skade på miljø og materi-
ell. alle Hms-avvik ved Uib skal meldes 
og følges opp i linjen for forebygging og 
kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidsmil-
jøet. Uibs beredskapsplan skal sørge for at 
skadeomfanget og konsekvenser av kriser 
og alvorlige hendelser reduseres for å sikre 
liv, helse og materiell.


virkemidler:
• ta i bruk nytt system for Hms-avvik 


og sikre melding og oppfølging av 
Hms-avvik som forebyggende tiltak. 


• følge opp Uibs beredskapsplan ved 
å gjennomføre risikovurderinger og 
etablere lokale rutiner for beredskap 
på alle nivå. 


ansvar for det ytre miljø
Uib har forpliktet seg til å ta miljøhensyn i 
all virksomhet og dokumentere miljøenga-
sjement ved å redusere negativ miljøpåvirk-
ning fra egen drift med 20 % i perioden 
2010–2020.


virkemidler:
• styrke samarbeidet mellom enheter 


og nivåer i arbeidet for et grønt miljø.


følgende styrende dokument med tiltak 
støtter i tillegg dette Hms-målet:
• tiltaksplan for det ytre miljø.
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Universitetet i bergen  /  postadresse: postboks 7800, 5020 bergen 
tlf:  55 58 00 00  /  e-post: post@uib.no  /  www.uib.no


eiendomsavdelingen: 55 58 49 00, post@eia.uib.no 
personal- og organisasjonsavdelingen: 55 58 21 00, post@poa.uib.no 
Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen: 55 58 20 54, post@hms.uib.no 


Universitetets hovedverneombud: 55 58 30 60, hovudverneombodet@uib.no


Alle enheter skal årlig:


gjennomføre Hms-kartlegging, risikovurdere og prioritere tiltak 
Utarbeide eller revidere lokal Hms-handlingsplan knyttet til universitetets  


Hms-handlingsplan og gjennomføre tiltak 
gjennomgå det systematiske Hms-arbeidet og rapportere i linjen (internkontroll)


Informasjon om HMS ved UiB:


regelsamling for Uib: regler.uib.no
Hms-portalen: uib.no/poa/hms-portalen


arbeidsmiljøutvalget: uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/arbeidsmiljoutvalget-amu







U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Universitetsdirektøren


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


Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43


Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen


Besøksadresse
Christies gate 18
Bergen


Saksbehandler
Runa Jakhelln
55588740


Det medisinsk-odontologiske fakultet


Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UIB 2014 - tilbakemelding
Det vises til HMS-årsrapport for 2014 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Med dette gis 
tilbakemelding basert på en gjennomgang av utfordringer, arbeidsmål og resultater.


UiBs HMS-årsrapport for 2014 ble behandlet av universitetsstyret 28.05.15 (sak 54/15) 
(vedlegg). I rapporten vurderes det om HMS-arbeidet tilfredsstiller krav fra myndighetene og 
interne regler og om HMS-arbeidet er hensiktsmessig i forhold til mål. Tilbakemeldingene 
viser at universitetets HMS-handlingsplan har blitt fulgt opp i 2014. Rapportene fra enhetene 
synliggjør økt HMS-engasjement og utvikling ved mange enheter og det gis inntrykk av at det 
flere steder gjøres et grundig, godt og systematisk HMS-arbeid. HMS-årsrapporten peker på 
forbedringspunkter for prioritering og iverksetting av tiltak.


For Det medisinsk-odontologiske fakultet trekkes følgende fram:


Fakultetet følger i stor grad opp universitetets krav og retningslinjer for HMS-arbeid og har en


samlet HMS-handlingsplan. HMS-handlingsplan for neste periode bes tydeligere knyttes til 
universitetets HMS-handlingsplan. Fortsatt er det områder hvor arbeidet må bedres innen 
HMS-organisering, samt å sørge for at ledere, verneombud, ansatte, studenter og gjester har 
nødvendig HMS-kompetanse og å bedre rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester.


Det fremkommer av enhetenes rapporter at fire av fakultetets åtte enheter har gitt alle 
ansatte (faste og midlertidige) tilbud om medarbeidersamtale. Enhetene arbeider systematisk 
med dette, men omfanget av medarbeidersamtaler må fortsatt økes, noe fakultet også 
understreker. Det bes om at arbeidet med å kunne tilby og gjennomføre 
medarbeidersamtaler med alle ansatte årlig, prioriteres. Medarbeidersamtaler er et 
virkemiddel til god dialog mellom leder og ansatt der man også tar opp forventninger til 
resultater og innsats.


Det rapporteres om økt grad av kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte) 
fra forrige rapportering. Det er positivt. Det er også positivt at alle enheter har kartlagt det 
fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde). Det er viktig at tiltak fra karleggingene følges opp.


Syv av fakultetets enheter rapporterer om at det utføres risikofylt arbeid. Selv om mange 
enheter har forståelse for risikovurdering og risikofylt arbeidsmiljø i ulike sammenhenger, og i 
hvilke situasjoner fakultetets ansatte, studenter og gjester kan bli utsatt for risiko, har det 
vært behov for og etterspurt en styrket innsats på dette feltet i noen år. Vi kan ikke se en 
tydelig utvikling her til tross for at dette er prioritert i fakultetets HMS-handlingsplan. Dette 
arbeidet krever ytterligere oppfølging, som sammen med styrking av lokale rutiner for 


Referanse Dato
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beredskap som danner grunnlaget for fakultetets beredskapskapsplan, må prioriteres. Det er 
positivt at fakultetet har styrket brannvernarbeidet og tiltak for å redusere fare for tyveri og 
innbrudd, og at Retningslinjer for håndtering av vold og trusler følges.


Det systematiske arbeidet med oppfølging av årsrapportene (internkontroll) er viktig. 
Rapportene skal følges opp ved lokal enhet og ved fakultetet. HMS-seksjonen vil invitere til 
en «ledelsens gjennomgang» - et møte med ansvarlig ledelse og hovedverneombud om 
fakultetets HMS-arbeid i løpet av høsten. Fakultetet er ansvarlig for instituttenes HMS-arbeid 
og skal gi nødvendig tilbakemeldinger og sørge for oppfølging.


Vennlig hilsen


Kjell Bernstrøm 


universitetsdirektør Janicke Stople 


HR-direktør 


Kopi: Universitetets hovedverneombud 


Vedlegg: HMS-årsrapport 2014
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  III Orienteringssak d) 


Sak nr.:  2014/11154  Møte: 9.september 2015 


 
 
 
 
Orientering til fakultetsstyret om oppfølging av HMS-rapport 2014 
 
 
Det vert vist til fakultetsstyrets godkjenning av HMS-rapport for fakultetet 25. mars 
2015 (sak 14/15). Universitetsdirektøren har i brev av 10. juli meldt attende om tiltak 
som fakultetet bør følge opp. Fakultetsleiinga inviterte HMS-avdelinga ved UiB til 
møte 25. august for blant anna å planlegge oppfølging av rapporten. Til stades frå 
fakultetet var dekanat, fakultetsdirektør, hovedverneombud, instituttleiarar, 
administrasjonssjefar, fakultetets HMS-koordinator og arealkoordinator og 
seksjonsleiar for økonomi.  
 
 
HMS-avdelinga er tilfreds med at UiBs handlingsplan for HMS er blitt følgt opp i 2014, 
men peikar samstundes på at det er rom for forbetring med omsyn til prioritering og 
iverksetting av enkelte tiltak. I møtet vart fylgjande moment trekte fram: 
 
 
• Handlingsplanen for HMS ved UiB er under revisjon. Ny plan skal fremjast for 


universitetsstyret på nyåret 2016. HMS-avdelinga tilrår at MOF reviderer lokal 
handlingsplan i tråd med den nye planen som er under utvikling, slik at det vert 
samsvar mellom planane. Fakultetsleiinga vil sette ned ei arbeidsgruppe som får i 
oppgåve å revidere fakultetets HMS-plan i tråd med ny HMS-plan for universitetet. 


• Fakultetet er allereie i gang med å etablere ny beredskapsplan. Den vil utformast i 
tråd med ny beredskapsplan for UiB som skal fremjast for universitetsstyret mot 
slutten av året.  


• Med omsyn til prioritering av enkelttiltak vart fylgjande trekt fram: Opplæring i 
HMS-kompetanse, gjennomføring av medarbeidarsamtalar på alle einingar, 
risikovurdering av arbeid og arbeidsmiljø, avviksrapportering og beredskap.  
Fakultetet vil ha oppfølgingsmøter med HMS-avdelinga omkring tiltaka som treng 
prioritering. 
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• HMS-avdelinga er i ferd med å rulle ut nye datasystem for HMS for heile 


universitetet. Her vil fakultetet etter kvart få betre verktøy for beredskap og 
varsling (CIM - http://www.uib.no/poa/hms-portalen/83216/cim ), for arbeidsmiljø- 
og klimaundersøkingar (ARK- http://www.uib.no/poa/hms-portalen/82047/kort-om-
ark ) og avviksrapportering (http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-
system-hms-avvik ). 


 
 
   
   
 
 
 
26.08.2015 /ASBÅ  
 
 
Vedlegg:  
-Brev fra Universitetsdirektøren: Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UIB 2014 – 
tilbakemelding 
-UiBs HMS-årsrapport for 2014, behandlet av universitetsstyret 28.05.15 



http://www.uib.no/poa/hms-portalen/83216/cim

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/82047/kort-om-ark

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/82047/kort-om-ark

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-system-hms-avvik

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-system-hms-avvik





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
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Gerd Johannesen


Eyvind Rødahl


Jorunn Skei


Julie Stavnes


Randi Holmås


Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet - arbeidsgruppe


Det vises til Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet 2014, fakultetsstyresak 14, 25.mars 2015, 
og UiBs tilbakemelding på rapporteringen (vedlegg).


Fakultetets HMS-plan 2010-2014 ble vedtatt i fakultetsstyret 23.06.2010 og prolongert til 
2015 av styret 25.03.2015, sak 13/15. 


UiB ber om at fakultetets handlingsplan knyttes tydeligere opp til UiBs HMS-handlingsplan. I 
UiBs tilbakemelding pekes det videre på at enheter i flere år har rapportert at det utføres 
risikofylt arbeid og at det foretas risikovurdering i forhold til særlig utsatte arbeidsmiljø. Dette 
arbeidet krever ytterligere oppfølging, og det er behov for en styrket innsats på dette 
området. Risikovurdering som et grunnleggende element for forebyggende arbeid, og 
fakultetets HMS-plan viser til at «Risiko- og sårbarhetsanalyse» (ROS) kan være aktuelt ved
særlig risikofylt arbeidsmiljø der fakultetets ansatte, studenter og gjester kan bli utsatt for 
risiko.


Vi ber arbeidsgruppen gjennomgå fakultetets HMS-plan, utarbeide forslag til oppdatert 
handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet og gi retningslinjer for risikovurderinger og tiltak 
som bør etableres ved enhetene.


UiBs handlingsplan for HMS utløper 31.12.2015 og skal revideres. Vi ber derfor om at dette 
arbeidet foretas i 2 faser:


1. Oppdatering av handlingsplan slik at fakultetets handlingsplan tydeligere knyttes opp 
til UiBs HMS-handlingsplan.


2. Oppdatering av fakultetets handlingsplan i forhold til UiBs reviderte handlingsplan, 
med plan om vedtak i fakultetsstyret vår 2016.  


Referanse Dato


2015/3235-INSE 07.09.2015
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Vi ber Gerd lede arbeidsgruppen, med Randi som gruppens sekretær, og at arbeidet i fase 1 
ferdigstilles innen 30. oktober 2015. 


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Fakultetets handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2010-2014


http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hms_handlingsplan_2010-2014_-
_prolongert_til_2015.pdf, vedtatt i fakultetsstyret 23.06.2010, vedtatt prolongert til 2015 i 
fakultetsstyret 25.03.2015.


UiBs handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013- 2015: 
http://ekstern.filer.uib.no/poa/Hms/HMS-handlingsplan/HMS-handlingsplan%202013-
2015.pdf


Kopi:


Instituttene





		Vedlegg 1 - Revidert HMS-handlingsplan 2010-2016 - MOF

		Vedlegg 2 - HMS-handlingsplan ved MOF 2010-2014 (prolongert til 2015)

		Vedlegg 3 - HMS-handlingsplan for UiB 2013-2015

		Vedlegg 4 - Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2014 - tilbakemelding

		Vedlegg 5 - Orientering til fakultetsstyret om oppfølging av HMS-rapport 2014 (møte 09.09.2015)

		Vedlegg 6 - Oppnevning av arbeidsgruppe






 


UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk -odontologiske fakultet     
  Styresak: 112/15 
Sak nr.: 15/5771  Møte: 16.12.15 
 


Budsjett 2016 – forslag til fordeling 
Grunnlagsdokumenter i saken 


a) Forslag til statsbudsjett 2016 fra Regjeringen: Prop.1 S. 
b) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2016 for universiteter og høyskoler 
c) Fakultetsstyresak 73/15, møte 9/9-15: Budsjettforslag 2016. 
d) Universitetsstyresak 105/15, møte 28/10-15: Budsjett UiB 2016 
e) Fakultetsstyresak 81/15, møte 28/10-15: Budsjett og budsjettprosess for 2016 
f) Fakultetsstyresak 99/15, møte 18/11-15: Budsjett 2016 – momenter fordeling budsjett 
g) Søknad om budsjettmidler 2016 fra MOSU (vedlagt) 
h) Tildelingsbrev 2016 fra universitetsdirektøren, brev 8/12-15 (vedlagt) 
i) Økonomirapport fra MOF til UiBs økonomiavdeling pr november (ettersendes) 


Hva saken gjelder 
Fakultetsstyret har gjennom høsten behandlet flere saker om budsjett 2016. Ved behandlingen av den 
siste saken – Budsjett 2016 – momenter til fordeling av budsjettet (Sak 99/15, møte 18.11.2015), ble 
det fattet følgende vedtak: 
 
Forslag til vedtak:  


1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2016 som 
legges fram for styret i neste møte.  


2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.  
 
I fremlagte sak bes styret vedta budsjettfordeling for 2016. Fakultetet har mottatt tildelingsbrev for 
budsjettramme 2016 fra universitetsdirektøren som var i tråd med vedtatte rammer i universitets-
styresak om fordeling 2016 (sak 102/15, 28.10.2015). Vi gjør oppmerksom på at statsbudsjettet for 
2016 ikke er endelig vedtatt i Stortinget, og det kan komme endringer. 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
Grunnbevilgningsbudsjettet i 2016 er på 656 millioner kroner, men rammene er stramme på grunn av 
effektiviseringskutt, strategikutt, reduksjon i resultatmidler, økte arealkostnader og underskudd fra 
tidligere år. Stram kostnadsstyring er nødvendig for å holde budsjettbalanse og skape handlingsrom for 
ytterligere utvikling av fakultetet. 
 
Budsjettmålsetningen for eksternt finansiert virksomhet (BOA) er 254 millioner kroner som er en 
vekst på 9 % fra 2015. Veksten skyldes økt NFR-aktivitet og i 2016 vil NFR-aktiviteten trolig utgjøre 
halvparten av den eksternt finansierte aktiviteten. Fakultetet er i desember tildelt 6 nye FRIPRO-
prosjekter som er med på å gi god vekst også i årene som kommer. 
 
Regnskapet pr november er ikke ferdig og fakultetets økonomirapport per november til UiBs 
økonomiavdeling ettersendes styret. Styret vil få presentert årsprognose og resultat pr november i 
møtet 16. desember 2015 som del av budsjettsaken. I prognosen pr oktober var det forventet et 
overskudd i grunnbevilgningen på 3 millioner kroner som viser en betydelig forbedring av resultatet 
gjennom året. 
 







 


Fakultetets langsiktige handlingsrom forutsetter god økonomistyring. og hovedparten av budsjettet vårt 
går til å dekke lønn fordi vi er helt avhengig av de beste hodene for å gi best og mest mulig forskning, 
undervisning og formidling.  
 
I arbeidet med å øke handlingsrommet er det flere momenter, blant annet; 
- oppnå lavere lønnsandel enn i dag for å kunne styre økonomien vår selv  
- økt fleksibilitet som gjør det mulig å støtte nødvendige og prioriterte tiltak med penger  
- etablere nye fullfinansierte studieplasser 
- øke eksternt finansiert forskning som gir oss mer forskning  
- oppnå at eksternt finansierte prosjekt dekker en større del av vår infrastruktur  
 
Ut fra premissene i budsjettprosessen og denne saken legges forslag til budsjettforfordeling fram for 
fakultetsstyret. 
 
Forslag til vedtak:  
 


1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2016 - forslag til fordeling (vedlegg 1)  
 


2. Fakultetsstyret tar til orientering et grunnbudsjett på i alt kr 656 185 000 for 2016 som skal 
dekke følgende satsningsområder fordelt slik:  


  
 


3. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst kr 254.000.000 for den bidrags- og 
oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.  


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


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


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


 
 
10. desember 2015 
 
 
Nina Langeland        
sekan        Inger Hjeldnes Senneseth 
        fakultetsdirektør 
 
 
Vedlegg 1 Notat «Budsjett 2016 forslag til fordeling».   
Vedlegg 2 Søknad fra MOSU, studentene om bevilgning for 2016. 
Vedlegg 3 Tildelingsbrev 2016 fra universitetsdirektøren, brev 8/12-15 
Vedlegg 4 Økonomirapport fra MOF til UiBs økonomiavdeling pr november (ettersendes) 
 


Fordeling på satsningsområder
Forskning 137 736 200                
Utdanning 18 486 000                  
Instituttrammer 408 575 000                
Fellesfunksjoner og tiltak 91 387 800                  
Totalsum fordelt 656 185 000                
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1. Innledning  
Fakultetets budsjett består av grunnbevilgning finansiert direkte over statsbudsjettet og 
offentlige og private prosjektmidler tildelt etter konkurranse. I økonomimodellen vår er de to 
hovedfinansieringskildene adskilt.  
 
Regnskapet pr november er ikke ferdig og styret vil få presentert en oppdatert prognose og 
resultatet pr november i styremøtet 16. desember 2015. I prognosen pr oktober var det 
forventet et overskudd i grunnbevilgningen på 3 millioner kroner som viser en betydelig 
forbedring av resultatet. 
 
Vi har hittil klart å holde god aktivitet ved fakultetet, og vi kan vise til gode resultater innen 
forskning, utdanning og formidling.  
 
Grunnbevilgningsbudsjettet i 2016 er på 656 millioner kroner, men rammene er stramme på 
grunn av effektiviseringskutt, strategikutt, reduksjon i resultatmidler, økte arealkostnader og 
underskudd fra tidligere år. Stram kostnadsstyring er nødvendig for å holde budsjettbalanse 
og skape handlingsrom for ytterligere utvikling av fakultetet. 
 
Budsjettmålsetningen for eksternt finansiert virksomhet (BOA) er 254 millioner kroner som er 
en vekst på 9 % fra 2015. Veksten skyldes økt NFR-aktivitet, og i 2016 vil NFR-aktiviteten 
trolig utgjøre halvparten av den eksternt finansierte aktiviteten. Fakultetet er i desember 
tildelt 6 nye FRIPRO-prosjekter som er med på å gi god vekst også i årene som kommer. 
 
Når årsregnskap 2015 er klart vil fakultetsledelsen vurdere budsjettfordelingen og plan for 
inndekning av gjenværende underskudd ved institutter og fellessatsinger. 
 
I dette notatet presenteres fakultetsledelsen sitt forslag til budsjettfordeling basert på tidligere 
diskusjon og vedtak i fakultetsstyret og budsjettprosessen med instituttene.  


2. Ressursutvikling over tid 
Det har vært en svakere vekst i fakultetets økonomiske rammer de siste årene enn forventet. 
I perioden 2011 – 2013 hadde fakultetet underskudd i driften. Tidligere års underskudd er 
bygget ned ved en reduksjon i vitenskapelige og administrative stillinger.  
 


Figur 1: Inntektsutvikling i grunnbevilgningen, 2010 til 2015 


 
 
Figur 1 viser faktisk inntektsutvikling for fakultetet fra 2010 til 2015, som viser en vekst i 
perioden 2012 – 2014. Det skyldes at Odontologisk universitetsklinikk og Senter for farmasi i 
2012 ble flyttet til fakultetet, med hhv. 47 og 8 millioner kroner. I tillegg ble det gjort en del 
endringer i regnskapsprinsipp som påvirket grunnbevilgningsrammen også i 2013 og 2014.  
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I BOA har det vært en vekst i midler fra «Andre# finansieringskilder (stiftelser, foreninger, 
gaver, industri etc.) tidligere år og nå er det en sterk vekst i NFR-midler på grunn av tilslag i 
en rekke utlysninger. 
 
Figur 2: Inntektsutvikling i ekstern finansiering (BOA), 2010 til 2015 


 
 
Bemanningen har vært relativt stabil siden Odontologisk Universitetsklinikk igjen ble en del 
av fakultetet i 2012. Det har vært vekst i eksternt finansierte stillinger i perioden 2010-2015. I 
grunnbevilgningen er det gjennomført en reduksjon i vitenskapelige og administrative 
stillinger de siste årene på grunn av stram økonomi.  
 
 


Figur 3: Utvikling av årsverk i grunnbevilgning og BOA 
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3. Grunnbevilgning 
Fakultetet vil i kroner få et budsjett som er tilnærmet likt det for inneværende år. Det betyr at 
alle pris- og lønnsøkninger må dekkes innenfor samme budsjettramme som i 2015. 
 
Tabell 1: Fakultetets inntektsrammer 2016 (tall i hele 1 000) 


 
* 51 millioner kroner ved IKO 
 
Fakultetet har fått 4 stipendiatstillinger til MNT1. Totalt har fakultetet nå 141 
rekrutteringsstillinger hvorav minimum 113 må være stipendiatstillinger. Budsjettrammen for 
rekrutteringsstillinger øker med 5,5 millioner kroner. 
 
Resultatmidlene for utdanning og forskning er inkludert pris- og lønnskompensasjon og går 
ned med 4,9 millioner kroner, mens andre øremerkede tildelinger er på samme nivå som for 
2015. 
 
Instituttinntektene forventes å ligge på samme nivå i 2016 som i 2015 og hovedparten (51 
millioner kroner) er ved OUK. 
 
Avskrivningsinntektene2 reduseres fordi det forventes noe lavere investeringer neste år. 
 
Fakultetet har mottatt tildelingsbrev for budsjettramme 2016 fra universitetsdirektøren som 
var i tråd med vedtatte rammer i universitets-styresak om fordeling 2016 .Statsbudsjettet er 
ikke vedtatt og det kan komme endringer.  


4. Kostnadsrammer 2016 
De økonomiske rammene for fakultetet er preget av at rammene i grunnbevilgningen i stor 
grad er bundet opp i faste langsiktige kostnader knyttet til ansatte og arealer. Vi er derfor 
sårbare for selv små svingninger i økonomien. God kontroll og strenge prioriteringer vil derfor 
være viktig også i 2016. 
 
Instituttenes skjermes for å oppnå stabile budsjettrammer over tid og fordi instituttenes høye 
lønnsandeler gjør det svært utfordrende med svingninger i budsjettet.  
 
Statsbudsjettet inneholder et effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt som er gitt som 
rammekutt og utgjør 0,5 %, 2,8 millioner kroner for vårt fakultet. Vi har redusert blant annet 
administrasjonen og effektivisert oppgaver som følge av dette kuttet. Ved UiB blir det et eget 
effektiviseringsprosjekt for å få til mer effektiv drift.  
 
I budsjettarbeidet har utgangspunktet vært at alle budsjettposter som ikke inneholder 
forpliktelser må reduseres. Ny studieplan i medisin og forskerutdanning er prioritert i 
                                                
1 MNT står for matematikk, naturfag og teknologi 
2 Avskrivingsinntekter er midler fakultetet trenger når vi investerer mindre enn avskrivingene/verditapet 
av utstyret vårt. Dette gjøres regnskapsmessig for at budsjett og regnskap skal gå i null. 


Grunnbevilgning Budsjett 2016 Budsjett 2015 Endr i kr Endr i %
Basis 231 401            232 932            -1 531    -0,7 %
Resultatmidler utdanning 146 271            138 363            7 908      5,7 %
Resultatmidler forskning 47 800              60 616              -12 816  -21,1 %
Øremerkede midler rekruttering 125 102            119 580            5 522      4,6 %
Delsum rammebudsjett 550 574            551 491            -917       -0,2 %
Øremerkede midler annet 27 611              27 326              285         1,0 %
Instituttinntekter* 68 000              68 000              -          0,0 %
Avskrivningsinntekter 10 000              15 000              -5 000    -33,3 %
Sum grunnbevilgning 656 185           661 817           -5 632   -0,9 %
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budsjettforslaget, samt studieplanrevisjon for integrert master i odontologi som påbegynnes i 
2016 og planlegging av endringer i farmasistudiet.  
 
Det er ingen pris- og lønnskompensasjon til basisbudsjettene for fakultetsadministrasjon, 
instituttene og en rekke andre budsjettposter.   
 
Gjennom 2015 er bemanningen tatt ned og i 2016 vil vi arbeide for å holde aktiviteten stabil, 
og tiltak for å holde nede kostnadene vil fortsette.  Det vil fortsatt være en restriktiv vurdering 
ved nyansettelser, timelønn og vikarbruk, samtidig som den faglige aktiviteten i størst mulig 
grad må skjermes. Det vurderes også flere tiltak for å redusere lønnskostnadene: 


• grundig vurdering av alternativer når det oppstår ledighet 
• generell stopp i vikarbruk 
• redusere eller ta bort oppgaver 
• endre rutiner og arbeidsprosesser 


 
Før en går nærmere inn på de enkelte hovedpostene er det naturlig å omtale noen generelle 
kostnader på tvers av de ulike postene i budsjettet. 


4.1. Lønns- og prisvekst 
I fakultetets budsjett for 2016 er det gitt pris- og lønnskompensasjon på 2,6 %.  Samtidig har 
vi fått effektiviseringskutt, strategikutt, økt husleie og nedgang i RBO. Samlet sett blir 
rammen i kroner omtrent den samme som i 2015.  Det betyr at vi må vi må spare inn for å få 
rom til lønnsøkning og den prisøkningen som vil komme. 


4.2. Arealkostnader 
Fakultetets arealkostnader til UiB øker med 2,6 millioner kroner i 2016 (3,4 millioner kroner i 
2015) på grunn av økte internhusleiepriser med omtrent samme antall kvadratmeter.  
 
 


Tabell 2: Arealkostnader pr bygg ved MOF i 2016 (sum areal i kvadratmeter, øvrig i kroner) 


 
 
Fakultetet betaler3 også Helse Bergen for leie av arealer i Nytt Laboratoriebygg med 2 
millioner kroner i 2016.  Satsene for rekrutteringsstillingene inneholder også en arealleie som 
er med å dekke fakultetets arealkostnader. Eksternfinansierte stillinger (med unntak av 


                                                
3 MOF betaler om lag 0,5 millioner kroner i arealleie for kontorer, grupperom og fellesareal i 
Stavanger. Budsjettet for dette er lagt under utplasseringskostnader. 


Bygg


 Sum areal 
2016 (brutto 


+ felles) 


Husleie (uten 
energi) Energi (areal)


Husleie (inkl. 
energi og 
undv.ar.)


403 - Årstadveien 21, O. Danielsens hus               1 989            2 237 736             341 575            2 579 311 
404 - Årstadveien 21, Brakkerigg                  276               326 375               47 431               373 806 
405 - Jonas Lies vei 67, Studenthuset Haukeland               1 076            1 050 968             184 776            1 235 743 
406 - Haukelandsveien 28, AHH               3 300            4 146 780             566 628            4 713 407 
408 - Jonas Lies vei 91, BBB            19 521          24 099 300          3 787 508          27 886 807 
410 - Haukelandsbakken 27, Vivarium, dyrestall               2 497            2 950 128             428 730            3 378 858 
411 - Årstadveien 19 (NOB)            10 430          13 890 545          1 791 031          15 681 577 
584 - Ulriksdal 8, Appendix                  160               200 515               27 399               227 914 
585 - Ulriksdal 8, SMU                  879               972 203             150 873            1 123 076 
586 - Laboratorie-bygget               2 020            2 690 652             346 930            3 037 582 
598 - Kalfarveien 31               3 993            4 718 144             685 668            5 403 813 
SUM 46 140        57 283 346      8 358 548      65 641 894      
Undervisningsrom 2 788 539          
Totale arealkostnader UiB 68 430 433      
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bistillinger uten kontorer ved UiB) belastes for husleie som også er med å dekke fakultetets 
arealkostnader.  
 
 
Tabell 3: Spesifikasjon arealkostnader 2016 


 
 
Forventet netto arealkostnad i 2016 er på vel 50 millioner kroner, se spesifikasjon ovenfor.  


5. Forslag til budsjettfordeling 
Fordelingen av budsjettet for 2016 er oppsummert i tabellen nedenfor. Tabellen viser 
enhetenes budsjett og hvilke tiltaksområder midlene er fordelt til. 
 
Tabell 4: Forslag til budsjettfordeling på hovedområder 


 
 
 


Internhusleie UiB
Husleie uten energi 57 283 346
Energikostnader 8 358 548
Undervisningsrom, betaling bruk 2 788 539
Sum belastning internhusleie 68 430 433


Leie areal NLB
Kostnad forrige år 1 923 776
Årlig økning 5 %
Betalbar leie til Helse Bergen 2 019 965


Sum husleiekostnader 70 450 397


Interne husleieinntekter
Husleieinntekter BOA, 175 årsverk -11 375 000
Internhusleie postdoktorer -1 950 000
Internhusleie stipendiater -7 410 000
Husleie BOA bistillinger, ref. oktober 650 000
Sum husleieinntekter -20 085 000


Sum budsjetterte arealkostnader 50 365 000


 Forskning  Studie 
 Institutt 
rammer  Felles tiltak  Sum 


IBM 4 789 000      -                 66 263 000    374 000         71 426 000    
IKO 789 800         565 000         122 554 000 184 000         124 092 800 
K1 4 692 400      -                 65 358 000    28 000           70 078 400    
K2 7 581 800      581 000         85 834 000    1 167 000     95 163 800    
IGS 2 646 000      400 000         64 931 000    62 000           68 039 000    
Sum institutt 20 499 000    1 546 000     404 940 000 1 815 000     428 800 000 


Felles 116 786 200 16 640 000   -2 229 000    58 669 000   189 866 200 
Fak. adm -                  -                 -                  31 148 000   31 148 000    
Ufordelt 656 800         -                 5 664 000      50 000           6 370 800      
 Sum 117 443 000 16 640 000   3 435 000      89 867 000   227 385 000 


Sum hele fakultetet 137 942 000 18 186 000   408 375 000 91 682 000   656 185 000 
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I det følgende gis det en presentasjon av de ulike hovedpostene. 


5.1. Felles satsing - forskning 
I budsjettpostene for felles satsing forskning er det ikke rom for mer enn nøkterne 
avsetninger til de mest prioriterte områdene. Totalt er postene i dette området redusert med 
7,3 millioner kroner som følge av færre rekrutteringsstillinger, se tabell nedenfor.  
 
Fra 2016 er det et samlet budsjett for rekrutteringsstillingene, men det er gitt krav om at 
minst 80 % av tildelte årsverk skal være stipendiater. Fakultetet er tildelt 141 årsverk i 
rekrutteringsstillinger og vi må ha minimum 113 stipendiatårsverk. 
 
Budsjettposten for postdoktorer er beregnet ut fra et gjennomsnittlig antall på 30 årsverk i 
2016, en reduksjon fra 39 i 2015. Stipendiatkostnadene er beregnet ut fra et forventet 
gjennomsnittlig antall på 114, tilsvarende 2015-nivå. Det er tatt høyde for lønnsøkning og 
forventet antall permisjoner. Driftsmidler foreslås redusert med kr 2 000 til kr 78 000 per 
postdoktorer og kr 58 000 per stipendiat.  
 
Fakultetsledelsen forutsetter at driftsmidlene for stipendiater og postdoktorer kommer den 
enkelte kandidat til gode. Inntil kr 15 000 av driftsmidlene per stilling kan avsettes til dekning 
av felleskostnader og infrastruktur ved instituttene. De resterende midlene disponeres for 
stillingen av veileder/stipendiat eller forskningsgruppe.  
 
Tabell 5: Forskning - felles strategiske avsetninger 


 


Forskningsstøtte for dekanat og instituttledere er forpliktelser ved avtalte ressurser. 
 
ERC-egenfinansiering går til det siste året av en 4-årig Advanced Grant og SFF 
egenfinansiering er som i 2015. Fakultetets egenandeler og bindinger i forbindelse med SFF 
og ERC er i budsjett for rekrutteringsstillinger. 
 
Det settes av midler til startpakker for nytilsatte professorer og instituttene sender løpende 
søknader til fakultetsledelsen når nytilsatt professor er tiltrådt. 
 
Det settes av midler til forskningsstipend ved utenlandsopphold for faste vitenskapelige, 
postdoktorer og stipendiater: 


• Faste vitenskapelige får toppfinansiering til utenlandsopphold i forskningsterminen 
opp til NFR-satser, under forutsetning av at det er søkt om og tildelt midler fra 
Meltzer-fondet. Meltzer-fondet gir støtte til forskningstermin der planer om 
utenlandsopphold vektlegges.  


Forskning og forskerutdanning  Budsjett 2016  Budsjett 2015  endring 


Postdoktorer lønn+adm.kostnader 23 645 800      30 348 500       -6 702 700   
Postdoktorer driftsmidler 2 955 200        3 528 000         -572 800      
Stipendiater lønn+adm.kostnader 78 252 200      77 728 000       524 200       
Stipendiater driftsmidler 6 661 800        7 380 000         -718 200      
Driftsmidler forskningsstøtte dekanat og instituttledere 870 000           1 050 000         -180 000      
ERC/SFF egenfinansiering 3 585 000        3 587 000         -2 000         
Startpakker nytilsatte professorer 400 000           600 000            -200 000      
Internasjonalisering av forskere 1 764 000        1 351 000         413 000       
Lederutvikling, veilederopplæring og EU-kurs postdoktorer 200 000           300 000            -100 000      
Forskning og forskerutdanning 1 053 000        1 087 500         -34 500        
Forskerlinjen 2 768 000        2 360 000         408 000       
Vitenskapelig utstyr 10 000 000      10 000 000       -              
Post FUGE II 4 248 000        4 140 000         108 000       
Medisinsk visualisering 1 539 000        1 500 000         39 000         
Brofinansiering -                  300 000            -300 000      
Sum 137 942 000     145 260 000      -7 318 000   
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• Postdoktorer kan få støtte på inntil kr 100 000 
• Stipendiater kan få inntil kr 25 000.  


 
Det er en gledelig økning i antall fast vitenskapelige ansatte som har søkt om 
utenlandsopphold i 2016 som gjør at avsetningen øker. 
 
Det settes av midler til veilederopplæring dekker en samling i 2016. Det settes av midler for 
at postdoktorer kan reise til Brussel for å lære om EU-systemet og hvordan søke EU-midler.  
 
For forskerutdanningstiltak inkluderer avsetningen tilsatt forskerutdanningskoordinator og 
tildelinger på kr 75 000 til hver forskerskole, samt reiser og driftskostnader for å videreutvikle 
forskerutdanningen. 
 
For forskerlinjen er det satt av midler til lønn til forskerlinjeleder og koordinatorer og noe 
reiser for disse, driftsmidler til veiledere, og egenandel driftsmidler og stipender til 
studentene. 
 
Fakultetet har investert i mye vitenskapelig utstyr de siste årene både av egne midler og ved 
hjelp av gaver fra Mohn og andre. Utstyrstildelingen på kroner 10 millioner fordeles i en egen 
prosess ut fra instituttenes prioriteringer og forpliktelser. 
 
FUGE-tildelingen videreføres under tiltak utenfor rammen men vi vil at denne tildelingen 
inngår som del av vår basisramme fordi midlene dekker faste lønnsforpliktelser i de tidligere 
Fuge-plattformene ved Institutt for biomedisin og Klinisk institutt 2. 
 
Medisinsk Visualisering er gitt som en særtildeling fra UiB, og videreføres i sin helhet til 
Klinisk Institutt 1. 2016 er siste år denne særtildelingen er innvilget for. 


5.2. Felles satsing – utdanning 
Det er ikke rom for økning i utdanningstiltakene ut over enkelte helårseffekter av tidligere 
budsjettvedtak og økte utplasseringskostnader. Innenfor rammene som er foreslått for 2016, 
vil implementering av ny studieplan i medisin fortsatt ha høy prioritet. 
 
Tabell 6: Utdanning – felles strategiske avsetninger 


 
 
Medisinsk ferdighetstrening dekker kostnadene knyttet til eksisterende ferdighetstrening for 
studenter og Klinisk institutt 2 er tildelt 0,5 årsverk vitenskapelig stillingsressurs til 
Ferdighetssenter som er i instituttets basisramme.  Nytt ferdighetssenter er under etablering 
og prosjekteres for å være klar i 2016. 
 
Programutvalg og læringsmiljø er tilnærmet uendret og dekker kostnader til honorarer og 
reiser for 8 programsensorer, samt B-tillegg for noen av programutvalgsledere. Det er satt av 
midler til pedagogisk utvikling, deltakelse i nasjonale profesjonsråd, alumnivirksomhet og 
deltakelse i nasjonale og internasjonale utvalg for studieledelse og – administrasjon. 
 


Utdanning
 Budsjett 


2016 
 Budsjett 


2015  endring 


Medisinsk ferdighetstrening 400 000       400 000       -             
Programutvalg og læringsmiljø 1 300 000    1 340 000    -40 000       
Internasjonalisering og studentutveksling 561 000       530 000       31 000        
Studieplan medisin + TVEPS 1 020 000    620 000       400 000      
Praksisutplassering 9 225 000    8 500 000    725 000      
Felles undervisningskostnader 850 000       1 700 000    -850 000     
Tilskudd til studentlag og -aktiviteter 470 000       470 000       -             
Enhet for læring - ramme for virksomhet 1 160 000    675 000       485 000      
Førstesemester og eksamen 3 200 000    3 200 000    -             
Sum 18 186 000  17 435 000  751 000      
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Internasjonalisering og studentutveksling er kostnader knyttet til fakultetets internasjonale 
koordinator og utreise av studenter. Posten er økt fordi antall utreisende studenter forventes 
å øke. 
 
Posten studieplan medisin og TVEPS (Senter for Tverrprofesjonell Samarbeidslæring) er økt. 
Hovedårsaken er at det er lagt inn midler til et forprosjekt for nasjonal delprøve i medisin (0,2 
millioner kroner), samt at det er satt av midler til TVEPS-nettverket med 0,2 millioner kroner.  
Det er også satt av midler til mentorordning, seminarer, studenter i undervisningen og 
utvikling av nye undervisningsformer tilsvarende som i 2015. 
 
Praksisutplassering er husleie og administrativ støtte i Førde, Haugesund og Stavanger. 
Avsetningen øker fordi den var underbudsjettert i fjor. 
 
Felles undervisningskostnader er kostnader til KOPINOR. Tidligere lå det også IT-støtte i 
denne posten, men den er nå i sin helhet flyttet til UiB sin sentrale IT-avdeling. 
 
Avsetningen til studentlag og – aktiviteter opprettholdes på samme nivå som i 2014, se 
vedlagt søknad fra MOSU som beskriver mangfoldet i studentaktiviteter. 
 
Enhet for læring har sitt første hele driftsår i 2016 med oppgaver innen medisinsk 
pedagogikk, fagdidaktikk og e-læring. I tillegg planlegges det på sikt å allokere administrative 
ressurser til dette feltet, som er et handlingsrom i den administrative bemanningsplanen i 
Framtidens fakultet. 
 
Posten førstesemester og eksamen budsjetteres på samme nivå som i 2015.  
 


5.3. Instituttrammer 2015 
Instituttene vil få et stramt budsjett også i 2016 på grunn av ingen pris- og 
lønnskompensasjon og få avganger i stillinger. Imidlertid skjermes instituttene på den annen 
side for kuttene fakultetet har fått. Fakultetet har fått totalt 1,5 % i strategi- og 
effektiviseringskutt, økte arealkostnader fra UiB på 2,6 millioner kroner og resultatnedgang 
på 4,9 millioner kroner. 
 
Tabell 7: Instituttrammer 


 
 
Det er gjort et meget godt arbeid ved instituttene for å oppnå budsjettbalanse og holde 
budsjettet. Dette arbeidet er helt avgjørende for å kunne sette instituttene i god stand til å 
etablere et handlingsrom på lengre sikt.  Høye lønnsandeler gjør at instituttene har lite 
handlingsrom, og det er utfordrende å balansere budsjettene. Instituttrammene for 2016 er 
vist i tabell ovenfor. 


Instituttrammer  Budsjett 2016  Budsjett 2015  endring 


Basisrammer med RBO 305 941 000     302 292 000      3 649 000    
Pris- og lønnskompensasjon -                  9 016 000         -9 016 000   
Rammekutt - satt til -                  -4 807 000        4 807 000    
Nye stillinger 400 000           350 000            50 000         
Ramme instituttinntekter 68 000 000      68 000 000       -              


Ramme avskrivningsinntekter 10 000 000      10 000 000       -              


Egenfinansiering fin.kilder uten dekningsbidrag 15 173 000      12 705 000       2 468 000    
Gaveforsterkningsmidler -                  -5 000 000        5 000 000    


Likestilling 500 000           500 000            -              


Små driftsmidler 1 900 000        1 900 000         -              
Kvoteprogram - driftsmidler 1 545 000        1 560 000         -15 000        
Farmasi / galenisk farmasi ink. nye stillinger 4 916 000        4 716 000         200 000       
Sum 408 375 000     401 232 000      7 143 000    
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Basisrammer er videreført tilsvarende 2015, inkludert helårseffekt av nye stillinger fra 2015. 
 
Rammene for instituttinntekter og avskrivningsinntekter er fordelt etter innspill fra instituttene. 
 
Avsetning nye stillinger er teknisk stilling ved Forskningsenhet helseundersøkelser ved K2.  
 
En fellesavsetning dekker fellesbidrags- og husleiekostnadene for 
nulldekningsbidragsstillinger og deler av kostnadene for rettighetsfestede permisjoner i BOA. 
For nulldekningsbidragsstillinger utlyst etter 1.1.2015 må instituttene dekke 30 % av disse 
kostnadene selv. 
 
Små driftsmidler opprettholdes med samme betingelser som tidligere. Kvoteprogrammet er 
foreslått avviklet i Statsbudsjettet for 2016 og skal erstattes med en ny ordning, men det er 
avsatt driftsmidler til kandidatene som er i programmet per nå. 
 
Avsetning til farmasi skal dekke oppbyggingen av galenisk farmasi ved UiB, driftsbudsjettet til 
Senter for farmasi og resultatmidler til MN-fakultetet 
 
Økningen fra 2015 er tildeling fra UiB sentralt til bistilling i farmasi over 5 år. 
 


5.4. Fellestiltak og fakultetsadministrasjon 
Fellesfunksjoner og fellestiltak er holdt på samme nivå som i 2015. Tre største poster er: 


• arealkostnader (50,4 millioner kroner, omtales i eget avsnitt)  
• fakultetsadministrasjon (31,1 millioner kroner)   
• REK (Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk – 5,6 millioner 


kroner).   
 
Fakultetsadministrasjonens budsjett er lønn og noe drift. Budsjettet dekker ikke alle stillinger i 
bemanningsplanen. Det er prioritert en midlertidig stilling i forbindelse med utrulling av ny 
studieplan medisin som dekkes inn ved at andre stillinger midlertidig holdes ubesatt. Dette 
får vi til ved å ha en løsningsorientert administrasjon, og det gir oss også mulighet til 
kompetanseøkning ved samarbeid og fleksibilitet mellom saksområder på institutt- og 
fakultetsnivå. På sikt er det et mål å oppfylle bemanningsplanen for å opprettholde et godt 
servicenivå og gode administrative tjenester for ansatte og studenter over tid. 
 
Tabell 8: Fellesfunksjoner og -tiltak 


 
 
De øvrige budsjettpostene er tilnærmet uendret og planlagt brukt på samme måte som 
tidligere år. 
 


Fellesfunksjoner og tiltak
 Budsjett 


2016 
 Budsjett 


2015  endring 


Bedømmelse og stillingsannonser 1 800 000    1 800 000    -             
Pristildeling 650 000       650 000       -             
Lederutvikling -              -              -             
Profilering og kommunikasjon 200 000       200 000       -             
Arealkostnader 50 365 000  49 615 000  750 000      
Fakultetsadministrasjon 31 117 000  31 117 000  -             
Regional etisk komite 5 554 000    5 414 000    140 000      
Andre fellestiltak (kompetansemidler, HMS, kvalitetsutvikling) 1 996 000    2 032 000    -36 000       
Sum 91 682 000  90 828 000  854 000      
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6. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Fakultetet har god uttelling i konkurranser om forskningsmidler som gir god vekst i BOA. 
Målsetningen for BOA i 2016 er 254 millioner kroner, økt 20 millioner kroner fra 2015. BOA 
utgjør 29 % av total ramme. Figur 4 viser fordelingen av midlene mellom finansieringskilder.  
 
Figur 4: Budsjettmålsetning for eksternt finansiert aktivitet i 2016 per finansieringskilde (beløp i millioner kroner) 


 
 
For å opprettholde og styrke fakultetets aktivitetsnivå er det viktig å legge til rette for at 
forskningsmiljøer lykkes i å innhente eksterne midler. Forskningsrådgivere hever både 
kvaliteten og kvantiteten på søknader fra fakultetet, spesielt til EU. To EU-prosjekter er 
avsluttet i 2015, men vi forventer om lag lik aktivitet på EU-prosjekter i 2016 som i 2015. 
 
Fakultetet har god uttelling på utlysninger fra NFR med jevnlig tilslag på nye NFR-prosjekter. 
Vi har fått 6 FRIPRO prosjekter i desember. I 2016 skal det tildeles nye SFF-er fra NFR, og 
MOF har 6 søknader med i første runde av denne prosessen. Eventuelle tilslag på søknader 
om SFF vil ha stor positiv effekt for aktiviteten ved fakultetet fra 2017. I 2016 forventes en 
aktivitet på 128,7 millioner kroner i NFR-prosjekter, som er en økning på 38 % fra 2015.  
 
Gaver er en stor finansieringskilde for vår forskning og vi er svært takknemlig for tildelinger 
fra Kreftforeningen, Bergen Forskningsstiftelse (BFS), Stiftelsen K. G. Jebsen og andre.  
 
Direkte og indirekte kostnader i forskningsprosjekter (TDI-modellen) 
I 2014 ble det i UH-sektoren tatt i bruk en modell for beregning av direkte og indirekte 
kostnader i forskningsprosjekter. Hensikten var å synliggjøre reelle kostnader både for 
nødvendig felles infrastruktur og tjenester ved UiB generelt (indirekte kostnader) og bruk av 
spesifikk forskningsinfrastruktur (leiesteder/kjernefasiliteter), for dermed å kunne bedre 
finansieringen av forskningsprosjektene. Ved fakultetet har beregningene vært lagt til grunn 
ved søknader om eksterne midler fra og med 2014. 
 
Det er meget viktig at instituttene påser at TDI-modellen brukes og at alle kostnader i 
forskningsprosjekter synliggjøres både i søknader og i regnskapet. Det er et mål at eksterne 
midler skal dekke en større andel av UiBs kostnader enn i dag samtidig som de totale 
kostnadene ved gjennomføring av forskningsprosjekt synliggjøres. 
 
 
10.12.15. Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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21. oktober 2016 


 


Søknad om studentmidler for 2016 


Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) oversender herved sin søknad om 


studentmidler for 2016. MOSU består av representanter for alle fagutvalg ved fakultetet, 


og representerer alle studentene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. I tillegg til å 


fungere som et utvidet kontaktnettverk mellom studentene og ledelsen ved fakultetet, 


har MOSU også i oppgave å fordele de midlene som fakultetet bevilger til studentrettede 


tiltak.  


 


For 2015 fikk vi tildelt 470.000,-, hvorav 100.000 var øremerket.  


 


For 2016 søker vi om til sammen 885.900,- hvorav 100.000 som øremerket og 100.000 


til prioriterte tiltak.   
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Studieplanfinansierte midler (SFM) 


Dette er midler som går direkte til drift av MOSU og fagutvalg. Midlene brukes til møter, 


arrangering av fagkritisk dag, og annet som utvalgene trenger for å drive sitt arbeid. Vi 


søker til sammen om 168.500,- til studieplanfinansierte midler.   


Detaljer i vedlegg 1. 


 


Øremerkede midler 


MOSU ønsker 100.000,- som øremerkede midler til følgende formål: 


 - Fadderstyret (10.000,-) 


 - Avslutningsmidler (45.000,-) 


 - Ryddeordning AHH, BBB og NOB (20.000,-) 


 - Honorar (25.000,-) 


Dette er tilsvarende tildeling som ble gitt i 2015.  


 


 


Prioriterte tiltak 


Driftsstyret for overlegen har søkt om 100.000 for å sikre innkjøp av bl.a. inventar innen 


åpningen etter at oppussingen er ferdig.  


Forhåpentligvis kan noe av dette dekkes av de midlene som ble satt til oppussingen, men 


om dette ikke er mulig, ønskes det en ytterligere tildeling for å påse at lokalet blir mulig 


å bruke med en gang det står ferdig.   


 


 


  







Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 


Jonas Liesvei 91 


5009 Bergen 


mosu@uib.no  


 


 3 


Ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM) 


I en krevende studiehverdag er det viktig at studentene har mulighet til å koble ut med 


ulike fritidsaktiviteter. Ved fakultetet er det en rekke ideelle og sosiale foreninger som 


tilbyr dette. Bredden av foreninger er stor, og de fleste studentene er engasjert i en eller 


flere organisasjoner. Foreningene drives av studenter på frivillig basis, og de fleste er 


helt avhengige av støtte fra fakultetet.  


De hovedsosiale foreningene innenfor de ulike studieretningene prioriteres først.  


Videre vil fordeling av midler vurderes ut fra disse kriteriene: 


 Konkrete planer for midlene  


 Bidrag til læringsmiljø  


 Bidrag til å sikre bredden av studentorganisasjoner  


 Erfaring fra tidligere tildelinger  


 Hvor mange studenter midlene går til   


 Organisasjoner som er åpne for alle studenter ved fakultetet skal prioriteres  


 Organisasjonens mulighet til å anskaffe midler andre steder  


 Investeringer skal prioriteres foran driftsmidler 


 


Vi søker om totalt 517.400,- til ikke-studieplanfinansierte midler.  


Detaljer i vedlegg 2.  


 


 


 


  







Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU 


Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 


Jonas Liesvei 91 


5009 Bergen 


mosu@uib.no  


 


 4 


 


På vegne av Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) 


 


Anna Ovedie Ellevset      John Georg Riisdal 


Leder         Økonomiansvarlig  
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Vedlegg 1:  


Oversikt studieplanfinansierte- og øremerkede midler og prioriterte tiltak 2016 


Fagutvalg og MOSU Beløp 


Ernæringsstudentenes Fagutvalg (EFU)     17 000,00  


Eureka!     16 000,00  


Farmasøytisk Fagutvalg (FFU)     20 000,00  


Fagutvalg for Medisinsk Biologi (FMB)       8 500,00  


Medisinsk Fagutvalg (MFU)     55 000,00  


Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU)     10 000,00  


Odontologisk fagutvalg (OFU)     42 000,00  


Totalt  168 500,00  
 


Øremerkede midler Beløp 


Avslutningsmidler     45 000,00  


Fadderstyret     10 000,00  


Honorar     25 000,00  


Ryddeordning     20 000,00  


Totalt  100 000,00  
 


Prioritert tiltak Beløp 


Driftsstyret Overlegen  100 000,00  


Totalt  100 000,00  
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Vedlegg 2:  


Oversikt over mottatte søknader til ikke-studieplanfinansierte midler 2016 


 


Dette er beløpene MOSU har mottatt søknad om fra de ulike studentorganisasjonene ved 


fakultetet.  


 


Hovedsosiale organisasjoner  Beløp 


Efib - ernæring     37 000,00  


FMB2 - masterstudenter     22 000,00  


Generica - farmakologi     35 000,00  


MiB - medisin  155 000,00  


OF - odontologi/tannpleie     60 000,00  


Totalt  309 000,00  
 


Andre organisasjoner Beløp 


BAMS     10 000,00  


BMI Rumpeldunk     32 500,00  


DMBSE     14 000,00  


Efritt     16 500,00  


KRIMS       5 000,00  


Løpegruppen  3 500,00  


Mannskoret Laudes     19 500,00  


MedFred       3 000,00  


MedHum     15 000,00  


Medisinball     15 000,00  


Medisinersquash       4 500,00  


Medisinrevyen       5 000,00  


Medisinsk roklubb     31 400,00  


Medisinsk Tur- og Friluftslag       7 000,00  


MVL     15 000,00  


Plica vocalis     10 000,00  


Studenthuset Gade       1 500,00  


Totalt   208 400,00 
 
 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsdirektøren 
 


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


Universitetsdirektørens kontor 
Telefon 55 58 20 01 
Telefaks 55 58 96 43 


Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 


Besøksadresse 
Christies Gate 18 
Bergen 


Saksbehandler 
Gry Flatabø 
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Budsjettramme 2016 - Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Universitetsstyret vedtok i sak 102/15 budsjettfordeling for UiB for 2016. Budsjettrammer for 
fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet. I 
dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger 
for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen 
beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamling og budsjettmøte med 
fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.  


I budsjettfordelingen for 2016 er selve budsjettet for 2016 gjort rede for, samt skisse av et 
langtidsbudsjett som er i samsvar med strategien til UiB. Det er lagt vekt på at årets budsjett 
og vurderinger med lenger tidshorisont skal gjenspeile strategien som nylig er vedtatt av 
styret. For budsjettåret 2016 blir det lagt til rette for videreføring av satsingen på nye 
studieprogram og omstrukturering av studieprogram med klare samfunnsmessige behov. 
Den digitale satsingen vil også videreføres gjennom en styrking av DigUiB. Innen forskning 
vil arbeidet med å realisere potensialet innen BOA fortsette, med ekstra fokus på EU-
inntekter. Andre tiltak for å styrke forskning er å forsterke fremragende forskning, fremme 
tverrfaglighet og strategiske satsninger, samt forsterke fremragende prosjekter. Andre 
prioriterte områder omfatter aktivitet i utlandet og internasjonal nettverksbygging, 
kunnskapsformidling og samfunnsdialog, organisasjonsutvikling og infrastruktur.  


Gjennom langtidsbudsjettet er det lagt til grunn omfordeling som et virkemiddel, der 
størrelsen er oppgitt i perioden 2016-2019. Denne omfordelingen er delt i to og er knyttet til 
finansiering av strategiske tiltak for UiB og inndekking av effektiviseringskuttet fra 
regjeringen. For at en slik plan skal la seg gjennomføre er det viktig at man faktisk får en 
effektivisering som er i samsvar med det regjeringen har lagt til grunn. Styret har gitt 
tilslutning til gjennomføring av et eget effektiviseringsprosjekt på UiB. Prosjektet skal gi 
føringer for arbeidet og utvikle egne tiltak. Den enkelte enhet har i tillegg et selvstendig 
ansvar for å effektivisere driften slik at kravet innfris.  


I budsjettforslagene for 2016 ble fakultetene bedt om langtidsvurderinger. Det vil i 2016 bli 
lagt opp til mer konkret arbeid med langtidsbudsjettering. Fakultetene bes om å utforme et 
langtidsbudsjett i løpet av første halvår med frist 30. juni 2016.  


Virksomhetsmålene til universitetet og Kunnskapsdepartementets sektormål er styrende for 
universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og er dermed et naturlig bakteppe for 


Referanse Dato 


2015/5600-GRFL 08.12.2015 
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universitetets budsjettering. Vedlagt følger sektormål fra KD, mens virksomhetsmål for UiB 
avventer styrebehandling i februar 2016.  
 
Generelle kommentarer til budsjettet 2016 
Budsjettsalderingen 
KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon på 2,9 %. I statsbudsjettet er 
det også lagt til grunn lavere sats for pensjonsinnskudd noe som fører til en innsparing på 7-
8 mill. kroner. Siden denne innsparingen reduserer lønnskostnadene, har lønns- og 
priskompensasjonen blitt videreført på 2,6 % i budsjettfordelingen til fakultetene.  


I budsjettfordelingen for 2015 la KD til grunn et effektiviseringskutt på 0,5 %. Kuttet blir 
videreført i 2016. Dette vil bli viderefordelt enhetene ved universitetet med 0,5 % for 
fakultetene, UB og UM og 2 % for sentraladministrasjonen og IT. For 2016 er omfordelingen 
til strategiske formål 1 % av rammen for fakultetene og 0,5 % for UB og UM.  


Etter fremleggelse av statsbudsjettet for 2016 er det lagt frem et tilleggsnummer som vil 
påvirke tildelinger fra Kunnskapsdepartementet. Disse endringene er ikke vedtatt i Stortinget 
og er heller ikke innarbeidet i UiB sin budsjettfordeling eller i tildelingsbrevene til fakultetene. 
Konsekvensene av endringene vil bli håndtert på et senere tidspunkt.  


Rekrutteringsstillinger 
I 2015 ble disponeringen av rekrutteringsstillinger mellom stipendiater og postdoktorer noe 
friere for fakultetene. I forbindelse med at det er friere å omdisponere stipendiater og 
postdoktorer vil det i 2016 bare bli brukt ett prosjekt for inntektsføring for disse stillingene, se 
vedlegg for nærmere omtale. Tabell 1 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og 
tilhørende øremerket budsjett.  


Tabell 1: rekrutteringsstillinger 


 
Overføringer 
I sak 84/12 ble det vedtatt at fakultetene sine overføringer over 2 % på GB skal godkjennes 
av styret. Denne prosentsatsen ble i sak 10/15 endret fra 2 % til 3 % for overføringer fra 
2015.   


Likestillingsmidler 
Den samlede potten for likestillingsmidler videreføres på samme nivå som i fjor, jamfør 
tildelingsbrev 2015 (14/5319). Det gjelder både den sentrale potten og det minimumsnivået 
fakultetet skal sette av til likestillingsarbeid.  


Eksamenskostnader.  
Fakultetene betaler selv for eksamensavvikling og fordelingen per fakultet fremkommer av 
tabell 2. Prisen per eksamen er justert med LPK på 2,6 % fra 2015. Grunnlaget for antall 
eksamener inkluderer digitale eksamener noe som fører til at det er beregnet doble 
eksamener i noen fag. Det er rimelig å anta at mer utbredt bruk av digital eksamen på sikt vil 


Fakultet Øremerket Øremerket Totalt Øremerket Endring Endring Krav
stipendiater antall årsverk budsjett årsverk budsjett (tusen kr) årsverk stipendiater
og postdoktorer 2015 2015 2016 2016 80 %
HF 84,3                  66 239             83,8                 67 828            1 589            -0,5          67,0            
MN 174,3                150 157           178,8               158 669           8 512            4,5           143,1          
MOF 138,8                119 580           141,0               125 102           5 522            2,2           112,8          
SV 59,8                  46 977             58,8                 47 581            604              -1,0          47,0            
JUR 24,0                  18 869             24,0                 19 437            568              -            19,2            
PS 45,3                  37 842             44,6                 38 407            565              -0,7          35,7            
UM 8,0                    6 690              8,0                   6 892              201              -            6,4              
Andre/UST 2,3                    1 882              5,6                   4 810              2 928            3,3           4,5              
Sum 536,7                448 236           544,5               468 725           20 489          7,8           435,6          
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føre til at kostnadene for eksamen vil gå ned, men i en innføringsfase med mange utførte 
eksamener vil det kunne være noe høyere kostnader.  


Tabell 2: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr) 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Budsjettramme Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom tre komponenter: 
basiskomponent, kunnskapskomponent og forskningskomponent. I tillegg vil 
instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre 
fakultetets budsjettramme.  


Grunnbevilgningen 
Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2016 sammenlignet med 2015. 
Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien.  
Tabell 3: Budsjettramme grunnbevilgningen Det medisinsk- odontologiske fakultet (i tusen kr) 


 
Basis 
Basis økes med 6,056 mill. kroner med LPK og 2,229 mill. kroner på grunn av videreføring 
av studieplasser. Den reduseres med 0,829 mill. kroner i tilknytning til flytting av galenisk 
farmasi til Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet og 0,715 til IT-avdelingen.   


Inntektene er redusert med et strategikutt på 1 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % 
(henholdsvis 5,515 mill. kroner og 2,757 mill. kroner).  


Samlet effekt er en reduksjon på 1,531mill. kroner.  


Fakultetet gis fullmakt til selv å forestå innkjøp opptil 500.000 kroner ekskl. mva. 
Det forutsettes at fakultetet innenfor egen ramme setter av innkjøpsressurs som sikrer 
nødvendig kapasitet og kompetanse samt samordning mellom fakultetet og sentral 
innkjøpsfunksjon. 
 


 


Fakultet Kostnad 2016
HF 1 406
MN 2 616
MO 1 228
SV 1 748
JUS 1 680
PSYK 943
SUM 9 622


Inntekter Det medisinsk-odontologiske 
fakultet (tusen kr) Prosjekt Bud 2016 Bud 2015 Endring Endring %
Basis 000000 231 401       232 932        -1 531         -0,7 %
Resultatmidler utdanning 000000 146 271       138 363        7 908          5,7 %
Resultatmidler forskning 000000 47 800         60 616          -12 817       -21,1 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 720006 125 102       119 580        5 522          4,6 %
Delsum rammebudsjett 550 574       551 492        -917            -0,2 %
Øremerkede midler annet 7xxxxx 27 611         27 324          288             1,1 %
Instituttinntekter 000000 45 000         45 000          -              0,0 %
Avskrivningsinntekter 000000 10 000         15 000          -5 000         -33,3 %
Sum grunnbevilgning 633 186       638 815        -5 630         -0,9 %
Bidragsmidler NFR 199995 128 700       93 067          35 633        38,3 %
Bidragsmidler EU 639995 13 800         13 743          57               0,4 %
Bidragsmidler andre 699995 108 700       113 368        -4 668         -4,1 %
Oppdragsmidler 100005 2 800          6 822            -4 022         -59,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler 254 000       227 000        27 000        11,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett 887 186       865 815        21 370        2,5 %
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Utdanning 
Virkningen av LPK er 3,597 mill. kroner mens det er en aktivitetsøkning på 4,311 mill. kroner. 
Det er en samlet økning på 7,908 mill. kroner.  


RBO 
RBO-komponenten øker med 1,576 mill. kroner med LPK. Lavere uttelling i resultatmodellen 
fører til en reduksjon på 14,393 mill. kroner. Dette gir en samlet reduksjon på 12,817 mill. 
kroner.  


Rekrutteringsstillinger 
Antall rekrutteringsstillinger er redusert med 1 stilling med halvårseffekt fra 2015 og 13 
stillinger med halvårseffekt fra 2016. Det er refordelt 11 stillinger med halvårseffekt til 
fakultetet i 2016 øremerket MNT. Det er videreført 1 årsverk fra 2015 med 2/3-effekt i 2016 
og 6 nye MNT-rekrutteringsstillinger i 2016 med 1/3-effekt. Det er også lagt til 1 årsverk i 
forbindelse med postdoktor innen dekanens fagfelt. Samlet endring fra 2015 er en økning på 
2,2 årsverk. Avsetningen øker med 3,109 mill. kroner med LPK, øker med 1,923 mill. kroner 
på grunn av stillingsendring og øker med 0,49 mill. kroner på grunn av bedret finansiering av 
stillingene. Samlet effekt er en økning på 5,522 mill. kroner. 


Andre øremerkede midler 
Tabell 4: andre øremerkede midler for Det medisinsk- odontologiske fakultet (i tusen kr) 


 
Kommentarer 


- Forskningsetisk komite, Medisinsk visualisering og nasjonale kjernefasiliteter 
videreføres med LPK 


- Vitenskapelig utstyr videreføres uendret. Det er lagt til grunn at alle investeringer 
knyttet til samarbeidet med Helse Bergen om Bio-banken dekkes innenfor denne 
posten i 2016 og 2017. Fakultetet må også planlegge utstyrsmidler til BUSP over 
disse to årene 


- Øvrige tildelinger videreføres uendret 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt 
mellom bidragsytere som vist i tabell 2. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til 
tabellen under. 
Tabell 5: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr) 


 


P-nr- Annet øremerket MOF Bud 2015 Bud 2016 Endring Endring-%
700020 Forskningsetisk komite REK III Med.fak 5 414 5 554           141            2,6 %
000000 5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019) 200 200             -             0,0 %
000000 SFF- centre for Cancer Biomarkers 2 130 2 130           0                0,0 %
000000 SFF- centre for Interventin Science 2 200 2 200           0                0,0 %
000000 SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research 640 640             -             0,0 %
710017 Medisinsk visualisering 1500 1539 39 2,6 %
720009 Vitenskapelig utstyr - MOF 10 000 10 000         -             0,0 %
700910 ERC - Njølstad 1 100 1 100           -             0,0 %
000000 Nasjonale kjernefasiliteter 4 140 4 248           108            2,6 %


Sum 27 324 27 611 288 1,1 %


BOA fakturert inntekt MO
Forskningsrådet 128 300  
EU 13 700    
Andre 122 600  
Oppdrag 2 800      
Sum 267 400  
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Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med 
undertegnede.  


Vi ser frem til godt samarbeid med Det medisinsk- odontologiske fakultet i 2016! 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør Per Arne Foshaug 
 Økonomidirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg i brevet:  
Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2016 
 
Vedlegg til brevet: 
Sektormål 
Budsjettdisponeringsmyndighet – skjema 2015 
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Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2016 
Økonomistyring og disponering av budsjettrammen 
Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig, både for virksomhet 
finansiert gjennom grunnbudsjettet og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Fakultetet skal 
vurdere, og iverksette, tiltak som reduserer sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås og 
begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Fakultetet disponerer den rammen 
som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt i tildelingsbrevet. Gjeldende 
regler i økonomireglementet, med tilhørende rutiner, myndigheten som fastsatt og 
dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet og generelle retningslinjer omtalt i dette 
brevet skal også være førende for fakultetets disponeringer av rammen. Det er viktig å ha 
informasjon om måloppnåelse av igangsatte tiltak, i tillegg til å ha god ressursforvaltning for å 
mestre nye utfordringer. Fakultetsstyret avgjør frekvens og omfang ut fra risiko og 
vesentlighet.  


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


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


Det legges til grunn at fakultetene utvikler systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at 
fakultetet drives i samsvar med gjeldene lover og regler.  


Økonomimodell, kontostreng og kontoplan  
Det er i 2016 ingen vesentlige endringer i økonomimodell, kontostreng eller kontoplan.  


Som følge en ny BOA-indikator i finansieringssystemet vil det bli noen endringer på enkelte 
salgsarter og oppdragsinntektsarter. Mer informasjon følger når endringer foreligger. 


De statlige regnskapsstandardene er oppdatert med virkning fra 1. januar 2016. For UiB vil 
endringene i hovedsak bestå av hvordan finansregnskapet utformes.       


Budsjettering  
Universitetet har tre budsjetter; B1, B3 og B4. B1-budsjettet er å forstå som rammeoversikt 
som viser hva totalbudsjettet for fakultetene og avdelingen er. B3-budsjettet er UiB sitt 
hovedbudsjett slik det kommer frem i økonomisystemet og skal reflektere ventet aktivitet i 
løpet av året. B4-budsjettet er et budsjett som kan brukes fritt til prognoser og alternative 
budsjetter. Fakultetene og avdelingene skal avstemme B3 mot B1, der Økonomiavdelingen 
foretar regelmessige kontroller av at B1 er lik B3 og er avstemt. Fakultetene kan selv velge 
detaljeringsgrad for budsjettene i økonomisystemet (B3), men det skal minimum budsjetteres 
med detaljarter for alle enkeltposter over 0,5 mill. kroner. 


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


Fakultetene og avdelingene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede 
månedsbudsjett. Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den løpende 
rapporteringen gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer. Periodisering 
av større kostnadsposter skal skje i samarbeid med regnskapskontoret.  
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Inntektene fra departementet i 2016 blir periodisert med universitetets periodiseringsnøkkel. 
Samme periodiseringsnøkkel skal brukes ved budsjettering av inntekter fra KD. Det vises til 
informasjon på Økonomiavdelingens nettsider. 


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


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


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


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


Hovedområde BOA Prosjekt Oppdragsgiver/samarbeidspartner 
Fakturert 
inntekt 


Inngående 
balanse 


Utgående 
balanse 


Oppdragsaktivitet 100005 Oppdrag 3030/3130/3230 3243 3244 


Aktivitet finansiert av Forskningsrådet 199995 NFR 3400 3403 3404 


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


  639995 EU forskning 3420 3423 3424 


Aktivitet finansiert av Andre 219995 Statlig finansiering 3410 3413 3414 


  299995 Kommunal- og fylkeskommunal finansiering 3430 3433 3434 


  399995 Organisasjoner 3440 3443 3444 


  469994 Gaveforsterkning 3465 3468 3469 


  469995 Gaver  3460 3463 3464 


  499995 Næringsliv/privat 3450 3453 3454 


  599995 Stiftelser 3440 3443 3444 


  699995 Andre 3490 3493 3494 


 
Det budsjetteres etter vanlige retningslinjer i disse hovedkategoriene, i tillegg skal det 
budsjetteres med planlagt egenandel og egenfinansiering. Budsjettene i prosjektmodulen 
skal budsjetteres med detaljert enn beskrevet over. Budsjettering av inngående balanse, 
fakturert inntekt og utgående balanse blir også videreført i 2016.  


Sosiale kostnader  
I 2016 er ferielønnssatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er 12,3 % av 
brutto årslønn inkludert OU-midler, 0,4 % lavere enn i 2014. Arbeidstakerandelen av 
pensjonspremien (2 %) er inkludert i lønnsutgiftene. Gruppelivsforsikring vil være 1 270 
kroner for hver person. Arbeidsgiveravgiften er 14,1 % og regnes av lønn, ferielønn, pensjon 
og gruppelivsforsikring. Det vises til Økonomiavdelingens web-sider for mal for beregning av 
lønnskostnader. 


Kopi- og papirpenger  
Avtalen med Kopinor er gjeldende fra oktober 2014. Avgiften per år for studenter er 372,00 
kroner. Avtalen fra 2014 åpner for bruk av digital studielitteratur og bruk av verktøyet Bolk i 
regi av Kopinor. Fra 1. oktober 2015 tilbyr UiB studenter å kjøpe digital pensumlitteratur 
gjennom egen nettportal, Litteraturkiosken, der rettighetsklarering og administrering blir gjort 
ved UiB. Betaling for studenters utskrifter fra universitetets nettverksprintere, skjer i regi av 
IT-avdelingen. Dette betyr at lokale innkrevingsordninger for utskrifter skal være avviklet. 
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Internhusleie  
Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter: 


• En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter 
• En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm 
• En komponent for energikostnader 
• En komponent for kostnader for undervisningsrom. 


Arealkostnadene har økt mer enn lønn- og priskompensasjonen de siste årene. Dette er i 
tråd med plan for investering som ble lagt frem i sak 42/14, der det ble vedtatt en plan for 
investering for UiB, som skal finansieres gjennom husleieordningen.  På bakgrunn av 
kostnadsanslagene for universitetets bygningsdrift, energiforbruk og investering i 2016, er 
det vedtatt en gjennomsnittlig vekst 4,1 % for 2016, eller 1,5 % mer enn lønns- og 
priskompensasjonen. Faktisk endring vil variere som følge av forskjellig 
arealsammensetning. For 2016 blir prisene som følger:  


 
Anslaget på strømkostnader er noe høyere enn i 2015, mens anslaget på energibruk er 
lavere enn 2015. Samlet energibudsjett er dermed lavere enn i 2015. 


Prisen for undervisningsrom øker med 3,9 %. Akontobeløpet øker derimot med 5,6 %, som 
betyr at det er forutsatt en økning i bruk av undervisningsrom ved fakultetene. Det er lagt til 
grunn erfaringstall fra høst 2014 og høst 2015. Leie for undervisningsrom vil bli avregnet 
halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking. 


For 2016 gir dette følgende husleiekostnader for fakultet og avdelinger, fordelt på husleie, 
energi og undervisningsrom. 


 
 
Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag  
For sats til dekning av indirekte kostnader (overhead) skilles det i prosjektmodulen mellom 
den beregnede satsen for inndekning av indirekte kostnader av finansiør (inntektsoverhead) 
og den som beregnes som faktiske indirekte kostnader (kostnadsoverhead). Dersom 
inntektsoverhead er lavere enn kostnadsoverhead, vil forskjellen automatisk bli ført som 
egenandel i prosjektet. 


I løpet av 2015 har det blitt mulig å legge inn ulik sats for kostnadsoverhead på prosjektene 
og bidragsyter i prosjektene. Satsen som legges inn skal være basert på kronesatsene for 
indirekte kostnader som er beregnet etter TDI-modellen, slik at prosjekter vil budsjetteres og 
regnskapsføres i samsvar med TDI-modellen.  Satsene skal beregnes for alle nye PA-


Kategori Grunnleie Drift Felleskostn Pris per kvm Energi per kvm Sum totalt per kvm
0,0 0,00 105,06 325,71 430,77              171,73 602,50                     
0,5 525,62 105,06 325,71 956,40              171,73 1 128,12                  
1,0 600,71 105,06 325,71 1 031,49           171,73 1 203,21                  
1,5 675,80 105,06 325,71 1 106,57           171,73 1 278,30                  
2,0 750,89 105,06 325,71 1 181,66           171,73 1 353,39                  
2,5 825,98 105,06 325,71 1 256,75           171,73 1 428,48                  
3,0 901,07 105,06 325,71 1 331,84           171,73 1 503,57                  


Avdeling Husleie uten energi 
2016


Husleie uten energi 
2015


Energi /kvm  2016 Energi /kvm 2015 Leie for undv.rom 2016 Leie for undv.rom 2015


A 11 HF 30 365 307                28 377 734                4 434 984                 4 683 771                 4 989 279                 5 083 605                 
A 12 MN 84 048 644                80 401 627                12 120 427                12 999 192                6 305 283                 5 207 281                 
A 13 MOF 57 283 346                54 583 468                8 358 548                 8 465 751                 2 788 539                 2 740 518                 
A 15 SV 20 203 225                18 755 633                2 901 224                 3 043 721                 3 473 601                 3 136 576                 
A 16 JUS 10 016 222                9 416 806                 1 456 945                 1 548 098                 2 284 907                 2 104 657                 
A 17 PS 14 979 354                14 425 070                2 213 965                 2 343 838                 2 171 428                 2 029 023                 
A 19 FFS 4 015 631                 3 795 553                 546 165                    583 620                    
A 32 UB 26 692 662                24 890 445                3 815 926                 4 033 863                 
A 34 UM 43 968 830                40 334 782                6 769 891                 7 011 196                 
Sum fakulteter 291 573 220 274 981 118 42 618 075 44 713 050 22 013 037 20 301 660
B 21 ADM 17 030 286                16 872 512                2 388 549                 2 679 554                 
B 22 IT 5 436 114                 4 574 865                 787 151                    748 645                    
Sum IT og ADM 22 466 400 21 447 377 3 175 701 3 428 200 0 0
C 20 UST - ANDRE 59 335 946                56 446 549                11 180 129                11 634 380                2 795 660                 3 195 783                 
C 23 EIA 62 642 290                60 801 683                11 030 451                11 798 956                (24 808 697)               (23 497 443)               
Sum UiB felles 121 978 236 117 248 233 22 210 580 23 433 336 -22 013 037 -20 301 660
Totalsum 436 017 856 413 676 727 68 004 356 71 574 585 0 0
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prosjekter som opprettes, ved flere bidragsytere beregnes det en sats per bidragsyter. 
Informasjon om beregning og maler for beregning av satser ligger i BOA-wikien.  


Satsene for indirekte kostnader for 2016 er: 


Type årsverk Beløp Består av 


Teknisk/administrative årsverk kr 117 000 Arbeidsplassats 


Vitenskapelige årsverk kr 425 000 Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats 


Bruk av forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader) skal synliggjøres i prosjektenes budsjett 
og regnskap som direkte kostnader. Leiestedsprisene beregnes ved enhetene ved hjelp av 
maler og andre hjelpemidler fra Økonomiavdelingen. Internartene 9086/9186 brukes til hhv. 
belastning og godskriving av leiested.  


Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for 
rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen.  Fellesbidraget for rekrutteringsstillinger på GB 
videreføres med LPK og belastes med 67 800 pr årsverk i 2016. Ordningen med to ulike 
satser for BOA-årsverk videreføres i 2016. For teknisk-administrative årsverk er satsen 67 
800 kroner og for vitenskapelige årsverk er satsen 135 600 kroner. Fellesbidraget blir 
belastet med 1/12 hver måned.  


Ordningen med fellesbidrag på frikjøp vil bli videreført i 2016. Det er viktig at alle føringene 
på art 9024 merkes riktig, slik at føringen av fellesbidrag blir riktig. "T" (for 
teknisk/administrativ) eller "V" (for vitenskapelig) i tillegg til årsverkandel frikjøpt i prosent. 
Eksempel på linjebeskrivelse blir da: «V 50 % O. Olsen jan-16». Frikjøp som er ført uten slik 
merking vil medføre belastning av fellesbidragssatsen for vitenskapelige årsverk. 


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


Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og 
regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid 
fullfinansieres for å unngå konkurransevridning. Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og 
universitetets egeninnsats i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte 
kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og 
prosjektregnskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt.  


 
Rekrutteringsstillinger 
Måltall for rekrutteringsstillinger er gitt av tabell 1, der fakultetene selv kan disponere mellom 
stipendiater og postdoktorer, der antall stipendiater ikke kan være lavere enn 80 % av 
måltallet.  


Inntekter for rekrutteringsstillinger har blitt ført på to prosjekter, 720006 – Stipendiater og 
720020 – Postdoktorer. Fra 2016 vil kun det ene prosjektet bli benyttet, 720006 – 
Rekrutteringsstillinger. Kontering av lønn på 720020 må dermed flyttes fra og med 
01.01.2016, en flytting fakultetene selv får ansvar for å utføre.  


For 2016 blir inntektsføringen av rekrutteringsstillinger videreført fra 2015. Oppdelingen av 
«gamle» (tildelt før 2005) og «nye» (tildelt etter 2005) stillinger vil opprettholdes og 
inntektsføringen vil skje etter KD sin fordelingsnøkkel. Inntekten for «nye» stillinger vil bli 
avregnet mot måltall etterskuddsvis hvert halvår. Dersom fakultetet ligger under måltallet for 
«nye» stipendiater vil inntekten justeres ned med allerede inntektsført beløp for antall årsverk 
man ligger under med. Justering vil ikke bli gjort dersom fakultetet ligger over måltallet for 
«nye» stipendiater.  


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


Universitetet skal ha register over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det bes om 
at fakultet utarbeider en samlet oversikt over personer som, i henhold til retningslinjene, skal 
ha budsjettdisponeringsmyndighet for 2016. Oversikten for 2016 er inndelt i tre skjema; 


1. Oversikt over personer som delegeres budsjettdisponeringsmyndighet fra 
universitetsdirektøren 


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


3. Søknadsskjema for tildeling av budsjettdisponeringsmyndighet utover dette 


NB! Også navn på faste stedfortredere må fremgå i skjema 1 og 2. I siste kolonne i skjema 1, 
2 og 3 skal nye personer som har fått budsjettdisponeringsmyndighet i løpet av 2015, og 
som det derfor ikke er innsendt signaturprøve for, gi sin signatur. Skjema 3 skal fylles ut 
dersom det søkes om at universitetsdirektøren skal innvilge budsjettdisponeringsmyndighet 
utover den systematiske. Til dette må følge en skriftlig begrunnelse. . NB! Dersom det skjer 
endringer i personer som tildeles budsjettdisponeringsmyndighet må det sendes inn nytt, 
fullstendig utfylt skjema. Den samlede oversikten, med skjema 1, 2 og 3, skal dateres og 
signeres av avdelingsdirektør for administrativ avdeling, dekan ved fakultet som har tilsatt 
dekan og fakultetsdirektør ved fakultet som har valgt dekan. Dette skal sendes i ePhorte 
adressert økonomiavdelingen, sak: 15/12923 – Budsjettdisponeringsmyndighet 2016, for 
saksbehandling og godkjenning innen 15. januar.  


Skjema 1, 2 og 3 er tilgjengelige på ansattsidene under arbeidsstøtte for økonomi og innkjøp 
– skjema og maler. http://www.uib.no/foransatte/25935/skjema-og-maler  


For rutiner for budsjettdisponeringsmyndighet vises det til ansattsidene.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://innkjop.uib.no/

http://www.uib.no/foransatte/25935/skjema-og-maler
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


  
 


  Styresak: 114/15 


Sak nr.: 2011/10603  Møte: 16.12.2015  


 
 
 
 
OPPNEVNING AV NY PROGRAMSENSOR FOR MASTER I HELSELEDELSE, 
KVALITETSFORBEDRING OG HELSEØKONOMI 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 


«Retningslinjer for programsensor ved Universitetet i Bergen» 
 
http://link.uib.no/programsensor  


 
Hva saken gjelder 


Olaf G. Aasland har fungert som programsensor for det erfaringsbaserte 
masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Aaslands 
periode utløp 15. september 2015.  
 
Programutvalget har foreslått seniorforsker Berit Bringedal ved 
Legeforskningsinstituttet (LEFO) som ny programsensor1. Bringedal er sosiolog med 
doktorgrad fra UiB, og har tidligere hatt relevante forskerstillinger ved blant annet 
Universitetet i Oslo og Harvard Medical School. Hun er også styremedlem i Helse 
Førde og Vestlandsforskning. 
 
Programutvalget påpeker at hun har god innsikt i denne type utdanning og relevant 
erfaring. 
 


Forslag til vedtak 
 
Berit Bringedal oppnevnes som programsensor for erfaringsbasert master i 
helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi fra 01.01.2016 tom. 31.12.2019. 
 
  


                                                 
1 Se vedlegg 1, sak 10/2015 
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Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Ørjan Leren 
 
 
 


 seksjonsleder 


01.12.2015/EIDA 
 
 
Vedlegg:  


1. Referat fra møte i Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, 
kvalitetsforbedring og helseøkonomi, 26.11.2015  


2. CV Berit Bringedal 







REFERAT FRA MØTET I PROGRAMUTVALGET FOR 
 
 


ERFARINGSBASERT MASTER I HELSELEDELSE, KVALITETSFORBEDRING OG 
HELSEØKONOMI 


 
Tid:  26. november  2015,  kl. 14.00 – 16.00  
Sted:  Kalfarveien 31, « Elisabeth Ljunggrensrom» 
 
Til stede: Aslak Aslaksen, Inger Lise Teig, Egil Kjerstad,  
Mona Nordvik, Karianne Dale Jensen, Bente Monsen (Kontor for etter og videreutdanning) 
Tutta Skjelbred Rekk ( referent) 
 
Formøte mandag 24. Sakslisten ble gjennomgått og kommentert av Einar Hovlid og Miriam 
Hartveit, de har meldt forfall til møtet 26.  Deres innspill ble presentert på møtet i 
programutvalget. 
 


Ref:  Tutta Skjelbred Rekk, PU sekretær, Seniorkonsulent / IGS 
 
 
Vedlegg 1: Referat fra møtet juni 2015 
Vedlegg 2: Programsensorrapport HELVID650 
Vedlegg 3: CANVAS, ny læringsplattform fra 2016 
Vedlegg 4: Markedsføringsrapport EVU-kurs MOF vinter/vår 2015  
Vedlegg 5: Økonomioversikt  
Vedlegg 7: Forslag Godtgjøring av EVU per aug.2015.  
Vedlegg 8: Særavtalen 
Vedlegg 10: Studentlister: HELØK610, HELED620, HEKVAL620 
Vedlegg 6 og 9 tatt ut før møtet. 
 
Sakliste:  
 
Sak 1/2015 Merknader til innkalling og referat fra PU sitt møte juni2015 
  Vedlegg 1 
 
Vedtak:   Ingen merknader til innkalling. En sak meldt under eventuelt. 


Kommentar til saker på referatet fra 2/6: 
Undervisningslokaler for våre EVU studenter. Det er fremdeles ikke godt nok. Institutt 
ledelsen ønsker å utnytte undervisningslokalene i Odontologibygget, men de fremstår 
for små og dystre for vårt formål. Undervisning fra 09.00 til 16.00. 
PU leder Aslaksen vil sende et nytt brev om saken til MOF sentralt og 
undervisingsdekan ved UiB, der VilVite vil bli fremhevet som det best egnete sted. 
Sak 5/2015 om Helselederkurset på BI, 30 sp.  HOD i samarbeid med KS tilbyr og 
betaler studieavgiften for ledere i kommunene. PU stiller seg undrende til dette 
gratistilbudet som BI skal organisere uten at verken UiB eller UIO har fått anledning 
til å gi et anbud. Studietilbudet ble i følge HOD lagt ut i Doffin. 
 


 
 
 







Sak 2/2015  Programsensorrapport for emnet Masteroppgave, HELVID650 
Vedlegg 2 


 
Vedtak:   Rapporten er gjennomgått av PU.  


Endringstiltak: Det bør inviteres til flere samlinger høst og vår etter at 
studenten har fullført masteroppgave seminarer ( 2 uker om våren) 
Sette krav til og forvente mer av fremdriften for masteroppgavene. Kanskje det 
er en måte å unngå at flere tar for lange pauser og at noen tilslutt oppgir å 
skrive ferdig masteroppgaven.  
Gjøre mer i forkant av masteroppgaven, samle de som ønsker å ta hele 
masteren til et ½ dags seminar. Underveis bør hvert av emnene ha et mer 
bevisst forhold til det metode kritiske når fagartikler formidles og legges frem. 


  Flere burde få tilbud om ferdigsnekret problemstilling med god relevans 
  Men det er også viktig at studenten får skrive om noe den brenner for. 
 
 
Sak 3/2015   CANVAS, ny læringsplattform  
  Vedlegg 3 
Vedtak: Nødvendige kurs i bruk av CANVAS for de fagansvarlige. 


Innføring i bruk av CANVAS skal settes på timeplanen til de fire 
fagansvarlige uke10 vår 2016.  


 
Sak 4/2015  Markedsføringsrapport   
  Vedlegg 4 
Vedtak:  Rapporten godkjent med noen kommentarer/ tillegg i 


markedsføringsplanene for 2016 -2017. 
 Vi har mange konkurrenter. «Dagens Medisin» blir lest av alle helsearbeidere 
og det bør være en annonse i denne avisen også.  
Det kom forslag om å sende informasjon via mail til f eks. faggruppelederne 
for sykepleiere, og til leder av sentral fagforum. Samt drive med 
lobbyvirksomhet i HOD. Aslak Aslaksen skal sende et informasjonsbrev til 
Nina Mevold i Bergen Kommune og til lederen i Helse Førde, Helse Fonna og 
Helse Stavanger.  
PU leder og Pu sekretær samt fagansvarlig for emnet Helseledelse skal delta på 
Nasjonal lederkonferanse i Oslo 4 .og 5. februar 2016 .  
(Legeforeningen tilbyr nå et tre bolkers kurs for leger i kvalitetsforbedring).  
Vår styrke er tverrfagligheten i studentgruppen som gjør at temaer blir belyst 
fra ulike synspunkt under gruppediskusjonene. Studentrepresentantene mener 
dette er viktig.  Dette bør komme frem når programmet annonseres og 
reklameres for. 


 
 
Sak 5/2015 Økonomisk oversikt 


Vedlegg 5 
Vedtak:  PU ber om å få gjennomgått en Økonomisk RAPPORT . 


Økonomikoordinator ved IGS, Kjell Rune Sele skal inviteres til første PU 
møte i 2016. En gjennomgang av «pengestrømmen» er ønskelig. 


 
 
 







 
Sak 6/2015 30 studenter er klar til å begynne på masteroppgaven sin. 


Masteroppgave emnet våren 2016. Hvor mange kan vi ta imot. 
  Vedlegg 6 
 
Vedtak:  Vi kan ta imot 20/25 masteroppgavestudenter 
    


Forslag som kan begrense antall masterstudenter: Det gjenstår å se hvor mange som 
søker og deretter hvor mange som takker JA til studieplass. Etter at søknadsfristen er 
gått ut 5. januar 2016, skal vi be søkerne om å få tilsendt en skisse for masteroppgaven 
og en realistisk fremdriftsplan. Kreve at det er gjennomførbart. Det bør det følge med 
et skriv fra arbeidsgiver som anslår planer om permisjon for å skrive. 
Problemet med å skaffe veiledere må de fire fagansvarlige løse sammen, det kom 
forslag om at de møtes for å diskutere dette  i uke 10, 2016. 


 
Sak 7/2015 Helseøkonomi emnet har 4 timers skriftlig eksamen. Er det relevant å 


endre vurderingsform til hjemmeeksamen?  
 
Vedtak:  Emnet Helseøkonomi beholde den vurderingsformen faget har i dag. Den 


passer best og er i pedagogisk samsvar med studiets oppbygging. 
To obligatorisk oppgaver: En individuell oppgave med skriftlig tilbakemelding 
og en veiledet gruppeoppgave som skal fremføres. Begge må være bestått før 
den 4 timers skriftlig vurderingsoppgave. 


 
Sak 8/ 2015 Datoer for samlinger neste gjennomkjøring, H.2016 
 
Vedtak: HELED620  2016: 34 -39 - 45  2017: uke 4 


HEKVAL620  2016: 43 – 47  2017: uke 3 og uke 10 
HELØK610  2016: 36 – 42 – 46  + 15. og 16. desember   
 
 


Sak 9/2015 Orienteringssaker 
 


1. Oppstart av tre emner H.2015. Studentlistene,   vedlegg 10 
2. Hvem overtar adm. av studiet. Planer 
3. Hvem betaler studieavgiften se tre vedlegg  
4. Masteroppgaven kan skrives som en artikkel + « kappe». Se retningslinjer 
5. Digital eksamen: HELØK610 våren 2017 må gjennomføres digitalt , INSPERA 
6. Godtgjørelse for EVU eksterne forelesere, Særavtale. Saken tas opp 3. desember i 


EVU seminar 
Vedlegg 7 og 8 


 
 
Sak 10/2015  Ny Programsensor fra høst 2015. 
 
Vedtak: PU godkjenner og anbefaler Berit Bringedal som ny programsensor for 


masterprogrammet «Erfaringsbasert master i helseledelse, 
kvalitetsforbedring og helseøkonomi». Hun har god kjennskap til denne 
typen utdanning og har relevant erfaring fra både UiB og UiO. 


 







Curriculum Vitae  
Berit Bringedal  
 
Berit Bringedal, PhD 
LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession 
PO Box 1152, Sentrum 
0107 Oslo, Norway 
E-mail: berit.bringedal@legeforeningen.no 
Ph.: +47 90983849 
 
Education 
Ph.D (dr. polit.) in sociology, University of Bergen, Norway, 1997: Distributive Principles in  


Health Care 
MA (mag. art.) in sociology, University of Oslo, Norway, 1985  
BA (cand. mag), University of Bergen, 1982 (social sciences) 
 
Current position 
Senior researcher at LEFO - Institute for Studies of the Medical Profession, 2005 – current 
 
Previous positions 


• Harkness Fellow in Health Policy and Practice 2010/11, Harvard University Program 
in Ethics and Health, Harvard Medical School 


• Part time professor at the Master Program in International Social Welfare and Health 
Policy, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, 2006 – 2012 


• Associate professor (20%) at the Institute of Health Economics and Management, the 
University of Oslo, 2006 - 2009 


• Secretary for the Norwegian governmental committee for priority setting in health care 
2002-2005 


• Researcher, Western Norway Research Institute, 1999-2002 
• Associate professor, Sogn og Fjordane University College, 1988-1999 
• Visiting scholar, The University of California at Berkeley, 1991-1992 
• Assistant professor, Sogn og Fjordane University College, 1985-1988 


 
External service and assignments 


• Leader of the advisory committee for The Human Brain Project 
(https://www.humanbrainproject.eu/): Ethical, Legal and Social Aspects (ELSA), 
2014- 


• Member of the steering group of Prioritizing Health Care - Tensions and Interplay 
between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives, 2014-2017 
(http://www.hib.no/english/research/prioritizing.asp) 


• Lecturer at the master program in Health Policy and Managament at Muhimbili 
University, Dar es Salaam (NOMA - sponsored by the Norwegian government) 


• Member of the research funding committee of the Western Norway Health Region 
(1994-2000 - before the establishment of the health trusts) 


• Member of doctoral committees at the University of Oslo and University of Bergen, 
and tenure committees for several universities and colleges in Norway 


• Peer reviewer for Social Science and Medicine, Health Policy, International Journal of 
Health Policy and Management, Scandinavian Journal of Public Health, Journal for 
Health Services Research and Policy, Journal for Clinical Research and Bioethics, 



https://www.humanbrainproject.eu/

http://www.hib.no/english/research/prioritizing.asp





Tidsskrift for Velferdsforskning, Tidsskrift for Samfunnsforskning, Tidsskrift for Den 
norske Legeforening. 


• Currently supervising two PhD students  
 
Board positions 


• Western Norway Research Institute (Vestlandsforskning), 2005 – 2013  
• The hospital trust in Sogn og Fjordane (Helse Førde), 2000-2003 


 
Research areas 


• Priority setting and distributive justice 
• Social inequality and health 
• Physicians’ health and behaviour 
• Governmental regulation and professional autonomy 
• The ethics of big data research in the life sciences 


 
Publications 
 
In peer reviewed journals 
 


• Christen M, Biller-Adorno N, Bringedal B, Grimes K, Savulescu J, Walter H: Ethical 
challenges of simulation-driven big neuroscience. American Journal of Bioethics 
Neuroscience. Accepted. 


• Bringedal B: Professional satisfaction and the quality of medical care. Guest editor's 
introduction. Professions & Professionalism, vol 5, No 1, 2015 (special issue) 


• Bringedal, B: Verdensmester i teoretisk prioritering (World champion in theoretical 
prioritization). Nytt Norsk Tidsskrift, 1, 2015 


• Bringedal B:  Commercialism, Holism, and Individual Responsibility. 
Commentary. 2013: International Journal of Health Policy and Management, vol 2 


• Eriksen IE, Melberg HO, Bringedal B: Norwegian physicians’ knowledge of the prices 
of pharmaceuticals: a survey. 2013: PLoS One  8(9): e75218. 
doi:10.1371/journal.pone.0075218 


• Bringedal B, Tufte PA: Social and diagnostic inequality. Scandinavian Journal of 
Public Health, 2012;40:656-662 


• Bringedal B, Bærøe K, Feiring E: Social disparities in health and the physician’s role: 
A call for clarifying the professional ethical code. World Medical Journal, no 5, 
October 2011 


• Baerøe K, Bringedal B: Just Health: On the conditions for acceptable and unacceptable 
priority settings with respect to patients’ socioeconomic status. J Med Ethics 
2011;37:9. Editor’s choice 


• Bringedal B, Feiring E: On the relevance of personal responsibility in priority setting: 
A cross-sectional survey among Norwegian medical doctors. J Med Ethics 
2011;37:357-361. Editor’s choice   


• Carlsen B, Bringedal B: Attitudes to clinical guidelines - do GPs differ from other 
medical doctors? BMJ Quality and Safety 2011;20:158-162 


• Bringedal B, Osland O: Primum non nocere? Om overmot og varsomhet i 
helsetjenesten (Primum non nocere? On hybris and caution in health care). Oslo: Nytt 
Norsk Tidsskrift, 4/2010  



https://journals.hioa.no/index.php/pp





• Aasland OG, Bringedal B, Ronge K: Aldersgrense for legers autorisasjon og lisens 
(Age limiting doctors’ authorisation). Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1917-20. 
Oslo: The Norwegian Medical Association 


• Bringedal B, Bærøe K: Bør legene bidra til å utjevne sosioøkonomisk ulikhet i helse? 
(’Should medical doctors contribute to reducing social inequality in health?) Tidsskr 
Nor Legeforen 2010; 130:1024-7 


• Melberg HO, Bringedal B: Hva tror legene en MR undersøkelse koster? (What do 
physicians know about costs? The case of MR diagnostics). Tidsskr Nor Legeforen 
2010; 130: 598-600  


• Carlsen F, Bringedal B: Folks tilfredshet med helsetjenester og legers tilfredshet med 
sin arbeidssituasjon (’Population satisfaction with health care and physician job 
satisfaction). Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 405-7 


• Bringedal B, Aasland OG: Erfaringer med sykmeldingsordningen. En 
spørreundersøkelse blant arbeidsgivere, arbeidstakere og fastleger (’Judgments of a 
new Norwegian system for sickness absence from work’) Oslo: Tidsskrift for 
Velferdsforskning, nr 2, 2008 


• Bringedal B, Aasland OG: Legers bruk og vurdering av Grønn resept (’Doctors’ use 
and assessment of a fee-for-service life-style advice scheme’). Tidsskr Nor Legeforen 
2006; 126: 1036-8 


• Bringedal B: Egenandeler og prioritering i norsk helsetjeneste. (Co-payments and 
priorities in Norwegian health care.) Tidsskrift for velferdsforskning nr. 2, 2005 


• Bringedal B: Prioritering i den norske helsetjenesten (Prioritization in Norwegian 
Health Care). Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2003, häfte 5  


• Bringedal B: Verdier og verdiendringer i norsk helsepolitikk. (Values and changing 
values in Norwegian health policy.) Oslo: Tidsskrift for Samfunnsforskning, nr. 4, 
1998 


• Bringedal B: Hvem skal eie sykehusene? (Who should be the owner of the hospitals?) 
Oslo: Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr. 2, 1998 


 
Articles in books 


• Bringedal B: Butikk og byråkrati. Om Helsetjenesteaksjonens kritikk av dagens 
styringssystem. (Commerce and bureaucracy. On the critique of the current health care 
organization.) Chapter in: Bringedal, Ronge, Rø: Fra pidestall til skammel. Festskrift 
til Olaf Aasland. LEFO 2014  


• Bærøe K, Bringedal B: Professionalism, discretions and juridification: Social 
inequality in health and social citizenship. Chapter in: Aasen HS, Gloppen S, 
Magnussen AM, Nilsen E: Juridification and Social Citizenship. London: Edward 
Elgar Publishing, forthcoming 2013/14 


• Bringedal, B: Valgarkitektur og personlig ansvar. (Choice architecture and personal 
responsibility.) Chapter in: Melberg HA and Kjekshus LE: Fremtidens Helse-Norge. 
Oslo: Fagbokforlaget, 2012 


• Bringedal B and Oddgeir Osland: ”… Fylt av ingen ting”. Kjedsomheten og makten 
over livet (’ ... Filled with emptiness’. Boredom and life control). F. Engelstad, G. 
Ødegård (red.): Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2003 


• Bringedal B: Ungdomskulturer og verdier (Youth culture and values). Raino Malnes 
og Pia Hverven Axell (red.): Med forskerblikk på verdier. Oslo: Verdinettet, Norges 
forskningsråd 2002 







• Ole Frithjof Norheim and Bringedal B: Hvordan bør vi prioritere i helsetjenesten? 
(How should we prioritze in health care?) Askildsen og Haug (red): Helse, økonomi og 
politikk. Utfordringer for det norske helsevesenet. Oslo: Cappelen akademisk forlag, 
2001 


 
Books 
• Bringedal B and Haakon Vennemo: Arbeid og levekår. Innføring i sosialøkonomi for 


samfunnsfagene (Introduction to economics). Oslo: Universitetsforlaget 1994 
• God eksamen. Håndbok i studiestrategi (On study technique). Oslo: 


Bedriftsøkonomens forlag 1994 
• Personlig økonomistyring. Praktisk håndbok i økonomisk rådgivning på sosialkontor 


(Handbook in financial supervision in social work). Oslo: Kommuneforlaget 1991 
 
Other publications 
 
Theses 
1. Ungdom og arbeid. En analyse av ungdoms tilpasning til lønnet og ulønnet arbeid 


med utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås Ungdomsundersøkelser 1975-1981. (A 
quantitative time series study of Norwegians between 18 and 25 years and their 
employment patterns, based on national statistics). Magistergradsavhandling i 
sosiologi. Department of sociologi, University of Oslo, 1985 


2. Distributive Principles in Health Care. Dr. polit. thesis. University of Bergen 1997, 
HSF-skrifter 8/97 


 
Feature articles 


 
• Styring, profesjonell tilfredshet og medisinsk kvalitet, SPS-Nytt, 3/2015. Senter for 


Profesjonsstudier 
• Høyeste prioritet (Top priority). Tidsskr Nor Legeforen 18/2015 
• Management, satisfaction and medical quality. Tidsskr Nor Legeforen 10/2015 
• Verdensmester i skrivebordsprioritering (World champion in theoretical prioritzation). 


Aftenposten, 2. March, 2015 
• Bringedal B: Medisinsk skjønn kan redusere sosiale helseforskjeller (Professional 


discretion can reduce social inequalities in health). Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 
2320 


• Bringedal B: Sykdomskremmeri eller sykdomssalg? (Disease mongering). Tidsskr Nor 
Legeforen 2014; 134: 1679 


• Bringedal B: Tid for prioritering (Time to prioritize). Dagens Næringsliv, 16.9.2013 
• Berit Bringedal: Kvalitet viktigere enn ventetid. (Quality more important than waiting  


time.) Dagens Medisin, 24. April, 2013 
• Bringedal B: Diagnosen påvirkes av sosial status. (Diagnosis setting depends on the 


patient’s social status.) Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2484. 
• Bringedal B and Førde R: Feil måling gir feilstyring. (Bad measures leads to bad 


management). Dagens Næringsliv, 10. September, 2012 
• Bringedal B and Osland O: Helsepolitiske fallgruver. (Health political pitfalls.) 


Klassekampen, December 2, 2010 
• Bærøe K and Bringedal B: Legene bør ta sosiale hensyn. (Physicians should  


consider socioeconomic factors in clinical care.) BT, May 25, 2010 







• Bringedal B: Vi trenger bedre mål (Improved measures are required). Bergens 
Tidende, July 5, 2010 


• Bringedal B: Gir økt produksjon mer helse? (‘Will increased health care production 
give better health?’). Tidsskr Nor Legeforen, 8/2006 


• Bringedal B and Førde R: Helsebudsjettet bør begrenses (‘The health care budget 
should be bounded’). Aftenposten 10. Sept. 2005 


 
Reports 
Bærøe K og Bringedal B: Ulikhet i tilbudet til kreftpasienter i Helse Vest (’Inequality in  


care for cancer patients in Western Norway’). Sogndal: Vestlandsforskning Rapport 
11/2005 
Bringedal. B, Iversen T, Kristiansen, IS (eds.): Verdien av liv og helse. Hvor mye bør  
samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer? (‘The economic value of life 
and health’). Oslo: Health Economic Research program, University of Oslo: HERO 
Working Paper Series, 2003: 6 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 116/15  


Sak nr.:  2015/12791  Møte: 16.12.2015 


 
 
 
 
UTLYSNING - PROFESSOR (30 %) I MEDISIN (GERIATRI) VED KLINISK 
INSTITUTT 2 
 
 
Klinisk institutt 2 ber i brev av 24.11.2015 om å få lyse ut en fast stilling som professor (30 %) 
i medisin (geriatri).  
 
Instituttet har behov for stillingen for å ivareta forskning, undervisning og veiledning innenfor 
fagområdet geriatri. 
 
Stillingen må dekkes innenfor instituttets lønnsbudsjett. 
 


Forslag til vedtak 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 30 % 
fast stilling som professor i medisin (geriatri) ved Klinisk institutt 2. 
 


2. En forutsetter at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor 
egen budsjettramme. 
 


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


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth   
fakultetsdirektør  Marianne Bø Larsen 


seksjonssjef rekruttering 
 
 
 
27.11.2015 /BEASTØ  
 
 
Vedlegg:  
Brev fra Klinisk institutt 2 av 24.11.2015 
Utlysningstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk 







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


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


Klinisk institutt 2
Telefon


Postadresse
Postboks 7804


5020 BERGEN


Besøksadresse


Bergen


Saksbehandler
Beate Stølen
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysning av stilling som professor (30 %) i medisin 
(geriatri) ved Klinisk institutt 2


Klinisk institutt 2 ber om at det lyses ut en fast stilling som professor (30 %)  i medisin 
(geriatri). Arbeidssted er Haraldsplass Diakonale Sjukehus, Bergen. 


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


Vi ber om at stillingen lyses ut i vanlige utlysningskanaler.


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.


Vennlig hilsen


Per Bakke


Instituttleder Julie Stavnes


administrasjonssjef


Referanse Dato


2015/12791-BEASTØ 24.11.2015







Professor (30 %) i medisin (geriatri) ved Klinisk institutt 2  
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det 
ledig ei fast stilling som professor (30 %)  i medisin (geriatri). Arbeidsstad er Haraldsplass 
Diakonale Sjukehus, Bergen.  
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida.  
 
Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Per Bakke, 
tlf.: 992 04 032, e-post: Per.bakke@uib.no  
 
Kvalifikasjonar 
- Søkjarar må ha norsk doktorgrad innan relevante fagområde eller tilsvarande kompetanse, 


og dokumentere god forskingskompetanse  
- Den som vert tilsett skal undervise i geriatriske fag  
- Det vil verte lagt stor vekt på evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen 


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


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 
 
Den som skal tilsetjast 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.-kandidatar, i tillegg frå forskingsstrategisk arbeid. 
Vidare vert det lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.  


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 
 
 
Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013) i lønsregulativet til staten. 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 
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rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og 
personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.  


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


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


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


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 
 professor) 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. 
 
 
 







Stillingsomtale  
Professor (30 %) i medisin (geriatri) ved Klinisk institutt 2  


Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Klinisk institutt 2, er det 
ledig ei fast stilling som professor (30 %)  i medisin (geriatri). Arbeidsstad er Haraldsplass 
Diakonale Sjukehus, Bergen.  
 
Klinisk institutt 2 er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Instituttet har om lag 320 tilsette, deriblant 54 årsverk i vitskapelige hovudstillingar.  
 
Det geriatriske forskingsmiljøet ved Klinisk institutt 2 er svært aktivt og driv forsking og 
undervisning innanfor fagområda medisin og geriatri. 
 


Den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad innan relevante fagområde eller tilsvarande 
kompetanse. Forskinga skal ha som hovudmålsetjing auka kunnskap innan geriatri.   


 
Den som vert tilsett skal delta i undervisninga innan geriatri, og rettleie mastergradstudentar 
og doktorgradskandidatar. Den som vert tilsett vil òg bli pålagt å delta i instituttet si generelle 
undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles.  
 
Det vert lagt vekt på erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Vidare vil det verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid både i forsking, koordinering og rettleiing.  
 
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.  
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.   
 
Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk.  
 
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  
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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 permanent position as Professor of Medicine (Geriatrics) 
at the Department of Clinical Science  
 
A part-time permanent position as professor (30%) of medicine (geriatrics) is vacant at the 
University of Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Science. 
The place of work is at Haraldsplass Hospital, Bergen, Norway. 
 
See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances, which will be stressed at the time of appointment. 
 
Additional information on the position is obtainable from the Head of Department of Clinical 
Science, Professor Per Bakke, phone: +47 99204032, e-mail: Per.Bakke@uib.no  
 
 
Qualifications  
- The applicant must have a relevant Norwegian doctorate (PhD) or corresponding 


qualifications, and show valid competence within research 
- The successful candidate will be teaching geriatrics.  
- 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 training is a requirement. The successful candidate will be offered 


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


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.  


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


 
Salary  
Professor salary will be paid in accordance with level 72-75 (code 1013) on the government 
salary scale, at present NOK 640 700 - 676 800 gross p.a. for a full-time position. In the case 
of highly qualified applicants a higher salary may be considered. 
 
For more information regarding a career at the University of Bergen please visit; 
http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib 
 


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


 







Part-time permanent position as Professor of Medicine (Geriatrics) 
at the Department of Clinical Science  
 
A part-time permanent position as professor (30%) of medicine (geriatrics) is vacant at the 
University of Bergen, Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Clinical Science. 
The place of work is at Haraldsplass Hospital, Bergen, Norway. 
 
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.  
  
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 geriatrics.  
 
The person to be hired will be involved in teaching in geriatrics and supervise Master- and 
PhD-candidates at the department and participate in the general teaching at the bachelor-level 
for the medical, dental, nutrition and pharmacy students as well as participate in other tasks at 
the department. 
 
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.  
 
The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 
This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 
Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 
qualifications by submitting:  
 


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







• own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 
to the development of teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or 
teaching environments. 


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