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Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 114/16: Budsjett 2017 - forslag til fordeling.  
b) Fakultetsstyresak 5/17: Årsregnskap 2016. 
c) Økonomirapport pr juli 2017 (vedlegg) 
d) Økonomimodell (vedlegg) 


 


 


Hva saken gjelder 
Denne saken gjør rede for; 


• Økonomistatus pr juli 2017  
• Årsprognose for grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet.  
• Økonomimodell for fakultetet 


 


Sammendrag  


Totaløkonomien 
Resultatet pr juli viser relativt sett små avvik og er i all hovedsak periodiseringsavvik. I grunnbevilgningen er 
resultatet 1,9 millioner kroner mindre enn budsjett og den eksterne aktiviteten er 9,7 millioner kroner lavere 
enn budsjett. 
 
Prognosen for overføringer fra grunnbevilgningen til neste år holdes uendret på 15 millioner kroner. 
Prognosen for den eksterne aktiviteten er uendret og vurderes å bli 231 millioner kroner. 
 


Grunnbevilgning 
Styringsmålet er en positiv overføring til 2018 på 15 millioner kroner som er likt overføringen fra 2016 til 
2017. Det er for tidlig på året å si noe konkret om hvordan sammensetningen mellom øremerkede og 
annuumsoverføringer kommer til å være.  
 
Pr juli er overskuddet 27,9 millioner kroner som er 0,9 millioner kroner bedre enn budsjettert.  


Eksternt finansiert virksomhet 
Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet, hovedsakelig for NFR. Forventningene for NFR er redusert 
med 4 millioner kroner i forhold til budsjett. I hovedsak fordi lønn er lavere enn forventet pr juli og det 
forventes ikke at dette vil tas igjen utover i året. 
 
Vi følger opp gjennomstrømningsmidler videre i den økonomiske rapporteringen. Ansvarsforhold og omfang 
over tid er viktige momenter i oppfølgingen. 
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Økonomimodell 
UiB har en økonomimodell som skiller mellom grunnbevilgning (i hovedsak finansiert over statsbudsjettet) – 
GB og bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). De to delene av økonomien rapporteres delvis adskilt, 
men er gjensidig avhengig av hverandre. Dette beskrives i vedlagte notat. 
 
 


Tema i økonomirapportene til fakultetsstyret 
Følgende tema er planlagt i økonomirapportene til møtene i fakultetsstyret høsten 2017. Temaene gir 
fakultetsstyret bedre oversikt og forståelse av ulike områder i økonomien vår.  
 
September - økonomimodell og kort presentasjon for nytt fakultetsstyre 
Oktober - instituttøkonomien 
November  - årsverksanalyse 
Desember  - budsjettfordeling 
 
Fakultetsstyret inviteres til å diskutere tema og innhold på styresakene i møtet. 


 
 
 


Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2017 til orientering.  
 


 
Per Bakke 
dekan 
 


 Ørjan Hauge 
assisterende fakultetsdirektør 


 
 
Vedlegg:  


- Økonomirapport pr. juli 2017 
- Økonomimodell 


 
 
 
25.08.2017 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinske fakultet 


Økonomirapport Det medisinske fakultet juli 2017  
Grunnbevilgningen (GB) 
Ved utgangen av juli har fakultetet et resultat på 27,9 millioner kroner. Det er 0,9 millioner kroner bedre 
enn budsjett og 26,7 millioner bedre enn på samme tid i fjor. De enkelte elementene i resultatet 
gjennomgås nedenfor. 
 
Tabell 1: Regnskap pr juli 2017 (tall i hele 1 000) 


 


Inntektene pr juli er 391,6 millioner kroner. Det er 10,7 millioner kroner mer enn budsjett og 32,9 millioner 
kroner mer enn på samme tid i fjor. Hovedårsaken til det positive avviket er at tilskuddet til 
spesialistutdanningen i odontologi fra helsedirektoratet delvis kom tidligere enn i fjor og utgjør 8,0 
millioner kroner av økningen. Veksten i inntektene i forhold til 2016 skyldes 


• Tidligere tildeling fra Helsedirektoratet 
• Ny virksomhet ved Globale samfunnsutfordringer 
• Helårseffekt for midler til verdensledende forskere 
• Økte resultatinntekter fra Kunnskapsdepartementet som følge av gode resultater og endring 


modell fra Kunnskapsdepartementet. 
 
Det positive inntektsutviklingen så langt i år er kun et periodiseringsavvik og det forventes at inntektene 
året under ett vil bli på nivå med budsjett. 
 
Utstyr og varekjøp: Pr juli er det kjøpt varer og utstyr for 12,8 millioner kroner. Det er 2,9 millioner mer enn 
budsjett og skyldes i hovedsak periodiseringsavvik. Instituttene melder at de er i gang med 
innkjøpsprosessene. Det er alltid noe usikkerhet knyttet til hvor lang tid større utstyrsinvesteringer vil ta. 
Noen institutt har varslet at de vil omprioritere midler og investere mer enn budsjettert i år. Dette vil ikke 
ha noen resultateffekt totalt for fakultetet. 
 
Lønnskostnadene pr juli er 270,3 millioner kroner. Det er 2,2 millioner kroner mindre enn budsjett og 13,6 
millioner mer enn på samme tid i fjor. Alle institutter og enheter har noe lavere kostnader enn budsjett. 
Dette skyldes i hovedsak at lønnsoppgjøret ikke er ferdig og kun deler av lønnsoppgjøret er utbetalt. De 
lokale forhandlingene på UiB gjennomføres i høst.  
 
Lønnsutbetalingene til postdoktorer og stipendiater lavere enn budsjett (2,9 millioner kroner) og samlet er 
det regnskapsført større refusjoner fra NAV (4,5 millioner kroner). Det er lagt inn i budsjettet en viss 
innsparing på personalkostnader samt at noen av midlene vil bli omdisponert til blant annet investeringer. 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil i 
år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 690 966      380 895         391 615     10 721   2,8 % 358 668 9 %
Utstyr og varekjøp 25 191        9 864             12 808        -2 944    -29,8 % 12 381 -3 %
Lønn 512 868      272 460         270 293      2 167     0,8 % 256 667 -5 %
Andre driftskostn 92 830        40 079           44 714        -4 635    -11,6 % 39 198 -14 %
Internhandel 60 053        31 525           35 942        -4 418    -14,0 % 49 305 27 %
Sum kostn 690 942      353 927         363 758     -9 830   -2,8 % 357 551    -2 %
Driftsresultat 24              26 967           27 857       890       1 117        2394 %
Overføringer fra året før 14 976        14 976           14 975        -1          20 937
Resultat 15 000        41 943           42 832        889        22 054      
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Lønn for august viser samme trend som tidligere måneder. Det forventes at det positive avviket på lønn vil 
reduseres noe utover i året. 
 
Andre driftskostnader er 44,7 millioner kroner ved utgangen av juli. Det er 4,6 millioner kroner mer enn 
budsjett og 5,5 millioner mer enn på samme tid i fjor. Dette er i hovedsak periodiseringsavvik. Det er lagt 
inn en forventning om en viss innsparing i budsjettet.  
 
Netto internhandel (interne inntekter og interne kostnader) er 35,9 millioner kroner pr juli. Det er netto 4,4 
millioner kroner høyere enn budsjettert. Frikjøp og dekningsbidrag er tilsammen 0,9 millioner kroner 
høyere enn budsjett så langt i år, men vi er belastet resultatet med merforbruk i eksternt finansiert 
virksomhet med 3,8 millioner kroner. 
 
Avskrivninger og reinvestering (motpart 81) er interne transaksjoner i regnskapet som viser om vi 
reinvestering i takt med avskrivninger. Pr juli er eksisterende utstyr avskrevet med 15,3 millioner kroner 
mens vi har kjøpt inn nytt utstyr og overført utstyr finansiert av eksterne midler for 18,8 millioner kroner. 
Det er positivt at vi har investert i mer utstyr enn det som er avskrevet. 
 
Fakultetet er tildelt 10,0 millioner kroner i avskrivningsinntekter i 2017. Det vil si at det var en forventning 
om at investeringene ville være 10 millioner kroner mindre enn nye anskaffelser. På grunn av større 
investeringer gjort for eksterne midler enn forutsatt, har vi ikke hatt behov for å disponere 
avskrivningsinntektene så langt i år.  
  


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Pr juni er den eksterne aktiviteten 130,7 millioner kroner. Det er omtrent som forventet for alle 
finansieringskildene utenom NFR som er 5,1 million kroner lavere enn budsjett. Samlet er det eksterne 
aktiviteten 17 millioner kroner høyere enn på same til i fjor. 
 
 
Tabell 4: BOA pr juli 2017 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktiviteten er 1,6 millioner kroner pr juli. Det er litt lavere enn forventet og også lavere enn på 
samme tid i fjor. Aktiviteten i prosjektene varierer over tid og det er ingen indikasjoner om at aktiviteten 
ikke vil bli på nivå med budsjett. Det er i hovedsak IGS som har oppdragsaktivitet.  
 
Norges forskningsråd (NFR): Pr juli er aktiviteten 65,8 millioner kroner. Det er 5,1 millioner kroner lavere 
enn budsjett. Det er noe lavere lønn (3,6 millioner kroner) hos de fleste instituttene som viser tyder på noe 
forsinket oppstart av prosjekter.   
 
EU-prosjekter: Aktiviteten pr juli er 7,6 millioner kroner. Det er 0,8 millioner kroner høyere enn budsjett og 
3,0 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Etter en litt rolig start på året, ser EU-aktiviteten nå ut 
til å være godt i gang. Lønn er som budsjettert noe som indikerer at prosjektene har startet opp som 
planlagt.  
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 4 300 2 371 1 582 -790 2 716 -1 135
NFR - bidragsaktivitet* 109 700 65 777 60 630 -5 147 45 547 15 083        
EU - bidragsaktivitet 13 300 6 788 7 552 763 4 505 3 047         
Annen bidragsaktivitet 107 700 62 161 60 900 -1 260 60 925 -25             
Sum BOA 235 000 137 097 130 663 -6 434 113 693 16 970
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Annen bidragsaktivitet: Pr juli er annen bidragsaktivitet på 60,9 millioner kroner. Det er lavere enn budsjett 
(1,3 millioner kroner) og på nivå med mai i fjor (se tabell 4).  Aktiviteten varierer over året og det er pr nå 
ingen grunn til å tro at budsjettmålet ikke vil nås. 
 
Tabell 5: Annen bidragsaktivitet pr juli 2017 (tall i 1 000 NOK) 
 


 
 
Gjennomstrømningsmidler: Ved utgangen av juli er det videreformidlet 39,0 millioner kroner til forskning 
utenfor UiB. Det er i hovedsak knyttet til NFR-prosjekt midlene går i hovedsak til samarbeidspartnere i sør, 
men det er også betalt ut midler til samarbeidspartnere i Norge (f. eks Folkehelseinstituttet, CMI og Helse 
Bergen) og internasjonale organisasjoner (f. eks Verdens helseorganisasjon, WHO). Hoveddelen (93%) av 
gjennomstrømningsmidlene er viderefordelt fra IGS. 
 
Tabell 6: Gjennomstrømningsmidler pr juli 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 
 
 
Overføringer BOA: Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved utgangen av juli 162,6 millioner kroner. Det er 
en økning på 34,9 millioner kroner fra mai. Dette skyldes innbetalinger fra NFR og Helsedirektoratet. 
 
Tabell 7: Overføringer BOA pr juli 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 


 


Kilde Budsjett hittil i år Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 13 124 14 110 986 23 586
Organisasjoner -4 199 194 4 393 -7 164
Gaveforsterkning 5 097 3 176 -1 920 8 543
Gaver 34 034 30 142 -3 892 58 809
Næringsliv/privat 3 258 2 820 -438 5 328
Stiftelser 9 183 8 022 -1 162 15 393
Annet 1 665 2 452 787 3 205
Totalsum 62 161 60 915 -1 245 107 700


Finansieringskilde Budsjett Regnskap Avvik  Årsbudsjett
NFR 28 158    35 705      -7 547     56 317       
Andre 3 120      3 267       -147        6 241         
Totalsum 31 278    38 972      -7 694     62 558       


Finansierings kilde Overføring
Oppdragsaktivitet 7 215
NFR - bidragsaktivitet 28 172
EU - bidragsaktivitet 7 858
Annen bidragsaktivitet Statlige 17 894


Organisasjoner 1 194


Gaver 49 480


Gaveforsterkning 32 506


Næringsliv/privat 6 131


Stiftelser 3 665


Annet 8 529


Totalt Annen bidragsaktivitet 119 399
Totalsum 162 643
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Vurdering av årsresultat 2017  
Fakultetet hadde med seg en positiv overføring fra 2016 på 15,0 millioner kroner, hvorav 29,3 millioner 
kroner var overføringer på øremerkede midler. For 2017 har det vært fokus på å øke aktiviteten i tråd med 
de økninger vi har fått i rammene. 
 
For å øke aktiviteten har instituttene fått en større budsjettvekst enn fakultetets inntektsøkning. Denne 
veksten betyr at vi tar en høyere risiko med økt underskudd på fakultets fellesposter som nå er på omlag 20 
millioner kroner. 
 
Vurderingene nå er at det forventes en tilsvarende overføring til 2018 men det er flere 
usikkerhetsmomenter knyttet til vurderingene. Det er også pr nå usikkert hvordan fordelingen blir mellom 
øremerkede tiltak og annuum. Budsjettmålet på å overføre 15 millioner kroner til 2018 opprettholdes. 
 
Prognosen for den eksterne aktiviteten holdes uendret i forhold til forrige rapportering. Spesielt NFR-
aktiviteten er lavere enn forventet, spesielt på lønn. Prognosen for NFR-aktivitet er redusert med 4 
millioner kroner i forhold til budsjett. Prognose for ekstern aktivitet er:   
 


 
 
 
Overføring av eksterne midler til 2018, forventes å bli i størrelsesorden 130 millioner kroner. 
 


Midler overført fra Innovest - fakultet 19 
Ved starten av året hadde fakultetet 10,9 millioner kroner igjen av midlene som ble overført fra Innovest. 
Dette fordeler seg på rundt 60 tildelinger til enkeltforskere og varierer i størrelse. I 2016 ble det brukt ca 1,7 
millioner av disse midlene. Hittil i år er det brukt 0,4 millioner kroner av midlene. 
 
Det forventes å bruke noe av midlene i år, men pr nå er det vanskelig å anslå hvor mye. 
 
Tabell 8: Midler overført fra Innovest pr juli 2017 


 
 


 
15. august 2017  Beathe Bjørneberg 


Prognose Budsjett Endring 2016
Oppdrag 4 300          4 300             -                     4 600             
NFR 105 700      109 700         -4 000               111 500         
EU 13 300        13 300           -                     12 500           
Andre 107 700      107 700         -                     118 500         
Sum 231 000      235 000         -4 000               247 100         


I/K
 Hittil i år - 


budsjett
 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik


 Års 
budsjett


Kostn. 4 179 403 3 776 7 704
Overf. -10 904 -10 905 1 -7 704
Resultat -6 725 -10 502 3 777 0
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Vedlegg 2 Fakultetsstyremøte 5/9-17 
Økonomimodell Det medisinske fakultet 
Bakgrunn 
Totaløkonomien ved fakultetet består av to hovedelementer;  


1) grunnbevilgning (GB)   
2) eksternt finansiert aktivitet (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, BOA).  


 
I tillegg har en del av våre forskere også midler i helseforetakene (midler fra Samarbeidsorganet 
etc), UNI Research og andre eksterne forskningsinstitusjoner. UiB administrerer også 
forskningsmidler som sendes videre som gjennomstrømningsmidler til samarbeidspartnere og 
totalt 72,6 millioner kroner i 2016. 
 
De to delene av økonomien rapporteres adskilt, men er i vesentlig grad gjensidig avhengig av 
hverandre ved at grunnbevilgningsmidler bidrar i eksternt finansierte prosjekt, og de eksterne 
midlene dekker kostnader i grunnbevilgningen i form av dekningsbidrag, brukerbetaling og annet.  
 
Dette notatet belyser sentrale økonomiske sammenhenger ved UiB mellom grunnbevilgning og 
ekstern finansiering. Andre forhold som ledelse, juridiske og organisatoriske forhold omtales ikke. 


Total økonomimodell 
Figuren nedenfor viser noen av de økonomiske sammenhengene mellom grunnbevilgningen og 
den eksternfinansiert aktiviteten. 
 
I 2016 var grunnbevilgningen 659 millioner kroner og bestod i hovedsak av midler fra 
Kunnskapsdepartementet, men fakultetet har også betydelige inntekter (77 millioner kroner, 12%) 
fra blant annet Helsedirektoratet (spesialist- og kvalifiseringsprogram for tannleger), 
pasientinntekter og etter- og videreutdanningsaktivitet.  
 
Den eksternt finansierte aktiviteten var i 2016 247,1 millioner kroner. Av dette er 242,6 millioner 
kroner bidrag til forskning mens 4,5 millioner kroner er oppdragsforskning. Ved oppdragsforskning 
må det dokumenteres at alle kostnader dekkes av oppdragsgiver. 
 
 


 
 


GRUNNBEVILGING BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET


Frikjøp BIDRAG
Annuum


NFR
Leiested


EU


Dekningsbidrag Kreftforeningen


Mohn
Underskudd i BOA


Jebsen


Strategiske satsinger Andre


Øremerket
Synliggjøring


O
P
P
D
R
A
G
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Frikjøp 
Mange fast ansatte jobber i perioder helt eller delvis i eksternt finansierte prosjektet og når lønn 
dekkes fra prosjektet kalles dette for frikjøp. 
 
Frikjøp er en praktisk måte å kunne få utført oppgaver av midlertidig karakter, ved behov i mindre 
stillingsbrøk eller spesialkompetanse for å løse en oppgave. I 2016 ble det frikjøpt ressurser fra 
grunnbevilgningen for 8,1 millioner kroner. 
         
Frikjøp gir handlingsrom for instituttene ved å frigjøre ressurser og kan også redusere behovet for 
midlertidighet.  


Leiested og kjernefasiliteter 
Leiested og kjernefasiliteter er definerte forskningsinfrastrukturer. Leiesteder er f. eks generelle 
laboratorier til forskning. Kjernefasilitetene er mer komplekse forskningsinfrastrukturer som er 
opprettet av fakultetsstyret og hvor det er knyttet et visst omfang av ressurser og metodeutvikling til 
infrastrukturen. 
 
Vi er pålagt å gjøre kostnadsberegninger etter en felles nasjonal modell for å vise hva slik 
infrastruktur koster. For kjernefasilitetene er det et prissystem hvor større eller mindre deler av 
kostnaden dekkes gjennom brukerbetaling. De generelle laboratoriefasilitetene brukes i hovedsak 
av prosjekter på eget institutt. Forskerne betaler deler av kostnaden mens det resterende 
synliggjøres på prosjektene som egenfinansiering. 
 
Det er fortsatt et potensiale for å utvikle de økonomiske aspektene ved forskningsinfrastrukturene 
videre. Vi er avhengig av bidrag fra brukerne for å kunne opprettholde en internasjonalt 
konkurransedyktig forskningsinfrastruktur.  


Dekningsbidrag (DB)  
Dekningsbidrag er det bidraget eksterne bidragsytere gir til dekning av indirekte kostnader 
(administrasjon, kontor, bibliotek, fellestjenester etc) ved UiB. Hvor mye de ulike bidragsyterne 
dekker av indirekte kostnader i bidragsprosjektene våre varierer. Noen bidragsytere dekker ikke 
indirekte kostnader mens andre dekker noe.  
 
Tabellen nedenfor viser instituttenes dekningsbidragsinntekter fra de eksternt finansierte 
prosjektene i 2016. Av 28,2 millioner kroner i inntekter gikk 22,4 millioner kroner (fra 
grunnbevilgningen) til UiB sentralt for dekning av fellestjenester og 11,2 millioner kroner ble å 
dekke deler av fakultetets arealkostnader. 
 


 
 
Dekningsbidrag er et viktig bidrag fra prosjektene for å kunne opprettholde infrastruktur og gode 
tjenester til de eksternt finansierte forskningsprosjektene. 
 


Strategiske satsninger 
En del større eksterne tildelinger får midler direkte fra UiB sentralt. Dette gjelder f. eks SFF, ERC 
og EU-prosjekter. Disse midlene gis fakultetene som en del av grunnbevilgningen og brukes inn 
mot de aktuelle eksternt finansierte prosjektene 


Synliggjøring 
Vi er pålagt å vise de totale kostnadene ved forskningen vår, og dette gjelder både eksterne midler 
og UiBs ressurser brukt i prosjektene. Sistnevnte omtales som synliggjøring og er midler UiB selv 
velger å bruke i det enkelte prosjekt. 
 


Netto dekningsbidrag 2016
Dekningsbidrag fra eksterne prosjekter 28,2
Fellesbidrag 22,4
Husleie 11,2
Bidrag til grunnbevilgning -5,4
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Universitetet i Bergen 
Det medisinske fakultet 
 
    


 
  Styresak: 87/17 


Sak nr.:  2017/10775  Møte: 05.09.2017 


 
 
 
TILSETTINGSRÅD VED DET MEDISINSKE FAKULTET 
 


 


Hva saken gjelder 
Ved Det medisinske fakultet er det tre organ som vedtar tilsettinger: 
 
Organ:           Stillingstyper: 
Fakultetsstyret Instituttleder, faste professor- og 


førsteamanuensisstillinger 
Tilsettingsråd MED Stipendiater, postdoktorer, forskere og 


bistillinger på åremål 
Tilsettingsråd IKO Kliniske tannlegestillinger som 


instruktørtannlege, instruktørtannlege 
med spesialistutdanning, 
spesialtannlege og avdelingstannlege 


Myndighet for disse tilsettingsorganene er hjemlet i reglement, fakultetsstyre- og 
universitetsstyre vedtak. 


Fakultetsledelsens merknader 
Tilsettingsrådene ved fakultetet er opprettet for å få en god flyt i tilsettingssaker. 
Sammensetningen er bestemt av reglement ved UiB. Fakultetsledelsen ønsker en 
gjennomgang av struktur og fullmakter til tilsettingsorganene og ber fakultetsstyret 
om å prolongere nåværende tilsettingsorgan frem til fakultetsstyret kan behandle en 
ny sak i oktober møtet. 


Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar å prolongere funksjonsperioden til 
tilsettingsrådene ut oktober 2017 i påvente av styrebehandling av tilsettingsrådenes 
struktur, fullmakter og sammensetning. 
 
 
Per Bakke 
dekan 


  


  Ørjan Hauge 
ass. fakultetsdirektør 


 
29.08.2017 /GEJ  
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSKE FAKULTET 


UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 
møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen 


***************************************************************************** 


Tilstede: 


Gruppe A Dekan Nina Langeland (leder) 
Professor Gunnar Mellgren 
Professor Trond Riise 
Professor Thorkild Tylleskär 


Gruppe B Stipendiat Siri F. Kvalheim 


Gruppe C Senioringeniør Janne Molnes 


Gruppe D Student Anna Ovedie Ellevset  
Student Maria Emhjellen Paulsen 


Eksternt medlem Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF  


Meldt forfall: Student Åsmund Djuve 


***************************************************************************** 


Prodekan Professor Eyvind Rødahl 


Prodekan Professor Arne Tjølsen 


Prodekan Professor Inge Fristad 


Administrasjonen Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth (protokollfører sak 
76/17) 
Underdirektør Ørjan Hauge  
Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Ørjan Leren 
Seniorrådgiver Gjert Bakkevold 
Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollfører) 


***************************************************************************** 
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I VEDTAKSSAKER 


Sak 67/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 


Sak 78/17 ble lagt frem på møtet 
Sak 72/17 behandles etter sak 73/14 og 74/17. 


Varsel om inhabilitet: 
Prodekan Inge Fristad erklærte seg inhabil i sak 71/17 
 Professor Thorkild Tylleskär erklærte seg inhabil i sak 73/17 
Dekan Nina Langeland erklærte seg inhabil i sak 74/17 
 Prodekan Eyvind Rødahl erklærte seg inhabil i sak 74/17 


 Professor Gunnar Mellgren ledet møte i sak 74/17 i dekanen og prodekanens 
fravær. 


Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte. 


Sak 76/17 og godkjenning av protokoll fra ekstraordinært fakultetsstyremøte 
30.05.2017 ble behandlet på slutten av møtet. 


Intet ble meldt til Eventuelt. 


Sak 68/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 10.05.2017, (vedl.) og godkjenning av protokoll 
fra ekstraordinært fakultetsstyremøte, unntatt offentlighet, jf. 
offl. §14, 1.ledd 


Protokollen for møtet 10.05.2017 ble godkjent.  
 Protokoll for ekstraordinært møte 30.5.2017 ble godkjent. 


Sak 69/17 Økonomirapport per april 2017 
Saksforelegg av 12.06.2017, vedl. (ePhorte 16/4966) 


Oppdatert saksforelegg utdelt på møtet. 


Vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport per april 2017 til orientering. 


Sak 70/17 Oppnevning av programsensor for Masterprogram i global helse 
Saksforelegg av 29.05.2017, vedl. (ePhorte 2008/15109) 


Vedtak:  
Professor Maria Emmelin oppnevnes som programsensor for Masterprogram i 
global helse i perioden 01.09.2017 – 31.08.2021 


Sak 71/17 Oppnevning av programutvalgsledere for perioden 2017-2021 
Saksforelegg av 29.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/4751) 


Prodekan Inge Fristad forlot møtet under behandlingen av saken. 


Vedtak: 
1. Professor Marit Bakke oppnevnes som leder for Programutvalg for


biomedisin i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.
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2. Professor Jan Magnus Bjordal oppnevnes som leder for Programutvalg for
helsevitenskap i perioden 01.08.2017 – 31.07.2019.


3. Førsteamanuensis Aslak Aslaksen oppnevnes som leder for
Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse,
kvalitetsforbedring og helseøkonomi i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.


4. Professor Morten Eirik Berge oppnevnes som leder for Programutvalg for
odontologiske fag i perioden 01.08.2017 – 31.01.2018. Professor Inge
Fristad oppnevnes til samme verv i perioden 01.02.2018 – 31.07.2021


5. Professor Jutta Dierkes oppnevnes som leder for Programutvalg for
ernæring i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.


6. Professor Karen Marie Moland oppnevnes som leder for Programutvalg for
global helse i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.


7. Førsteamanuensis Lone Holst oppnevnes som leder for Programutvalg for
farmasi i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.


8. Professor Gottfried Greve oppnevnes som leder for Programutvalg for
legers etter- og videreutdanning i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021.


Sak 72/17  Utlysning – Førsteamanuensis (innstegsstilling) i 6 år ved Det 
medisinske fakultet   
Saksforelegg av 29.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/6632) 


Vedtak: 
1. Fakultetsstyret vedtek å lyse ut ei mellombels stilling som


førsteamanuensis (innstegsstilling) (100%) for ein periode på seks (6) år
ved Det medisinske fakultet.


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


3. Tilsetting i innstegsstilling foretas senest innen 6 måneder etter at tilbud er
gitt.


Sak 73/17 Tilsetting – førsteamanuensis (50 % vikariat) i global helse – 
Senter for internasjonal helse – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Saksforelegg av 01.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1152) 


Professor Thorkild Tylleskär forlot møtet under behandlingen av saken. 


Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


Sak 74/17 Tilsetting – førsteamanuensis (innstegsstilling) i 6 år ved Det 
medisinske fakultet - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Saksforelegg av 26.05.2017, vedl. (ePhorte 2016/5015) 


Dekan Nina Langeland og prodekan Eyvind Rødahl forlot møtet under 
behandlingen av saken. 


Professor Gunnar Mellgren ledet møtet i dekanens og prodekanens fravær. 


Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


Sak 75/17 Oppsigelse av midlertidig tilsatt forsker - unntatt offentlighet, jf. 
offl. §14, 1.ledd 
Saksforelegg av 06.06.2017, vedl. (ePhorte 2013/6310) 
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Vedtak: 
Unntatt offentlighet 


Sak 76/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinske 
fakultet – forslag på eksternt styremedlem og varamedlemmer - 
unntatt offentlighet, jf. offl. §15, 2.ledd 
Saksforelegg av 13.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/4006) 


Saken ble delt ut på møtet. 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


Sak 77/17 Feriefullmakt sommer 2017 
 Saksforelegg av 07.06.2017, vedl. (ePhorte 13/8776) 


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


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


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


Sak 78/17 Utlysning – Instituttleder (åremålsstilling) ved Klinisk Institutt 2 
Saksforelegg av 14.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/7475) 


Vedtak: 
1. Styret ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut en åremålsstilling


(100 %) som instituttleder (professor) ved Klinisk institutt 2. Tilsettingen er
for en åremålsperiode på fire år fra 01.08.2017


2. Dekan får fullmakt til å utarbeide utlysningstekst for stillingen i henhold til
gjeldende standard for slik utlysning og i samarbeid med instituttet.


II FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,   
jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 07.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540) 


Fullmaktsakene ble tatt til etterretning. 


III ORIENTERINGSSAKER 
Saksforelegg av 07.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540) 
(a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 27.04.2017, lenke vedl.
(b) Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 – Status
(c) Oversikt over HMS-avvik i perioden 03.05.2017 til 06.06.2017
(d) Oversikt over HMS-avvik våren 2017. Ble delt ut på møtet.
(e) Årshjul for fakultetsstyret vår 2017, vedl.
(f) Dekanen orienterer


• Inkubatorbygg – Det er enighet om finansiering av bygget.
• Stavanger universitetssykehus - bygging av nytt sykehus. Kunn-


skapsdepartementet vil gå inn med bevilgning til universitetsarealer
(ca. 1000 kvm).


• Helsecampus Årstadvollen (HCÅ): Riving av Årstadvollen 17 er
planlagt høsten 2017. Innflytting beregnes senhøsten 2019.
Helseminister Bent Høie kommer på besøk 20.6.2017.







5 


IV EVENTUELT 


Møtet ble avsluttet kl. 15.50 
14.06.2017/inghag 







UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSKE FAKULTET 


PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYRET 


Fredag 18. august 2017 
ble fakultetsstyresak sendt til behandling på sirkulasjon per e-post 


med svarfrist tirsdag 22. august  


***************************************************************************** 


Saken ble behandlet av: 


Gruppe A Victor Norman (leder)  
Professor Gunnar Mellgren 
Professor Jan Haavik 
Professor Bettina Husebø 


Gruppe B Stipendiat Sunniva Todnem Sakkestad 


Gruppe C Seniorkonsulent Eirik Dalheim 


Gruppe D Student Gard Aasmund Skulstad Johansson 
Student Akalya Sivakumaran 


***************************************************************************** 


Administrasjonen Assisterende fakultetsdirektør Ørjan Hauge 
Seniorrådgiver Gjert Bakkevold 
Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollfører) 
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I VEDTAKSSAK 


Sak 78/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet 
 Saksforelegg av 18.08.2017 (ePhorte 17/4006) 


Forslag til vedtak: 
1. Fakultetsstyret ber om at universitetsstyret vedtar at fakultetsstyret for


perioden 1.8.2017 - 31.7.2021 skal at 10 medlemmer, hvorav tre skal
være eksterne.


2. Fakultetsstyret foreslår at Nina Mevold og Clara Gram Gjesdal
oppnevnes som eksterne styremedlemmer, med Kjerstin Fyllingen og
Pål Iden som deres numeriske varamedlemmer.


21.08.2017/INGHAG 





		Saksforelegg

		Onsdag 14. juni 2017

		Fredag 18. august - behandling på sirkulasjon
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Universitetet i Bergen 
Det medisinske fakultet 
 
   
 
Arkivkode:   Styresak: 81/17 


Sak nr.:  2017/81366  Møte: 05.09.2017 


 
 
 
 
Fakultetsstyret 01.08.2017 - 31.07.2021 – konstituering 
 
Grunnlagsdokumenter i saken 


- 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  


- Husebekkutvalgets rapport «Samordning mellom universiteter og 
helseforetak»: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007
cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-
arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-
omsorgsdepartementet.pdf  


- Fakultetsstyresak 66/17 - Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt 
styremedlem og varamedlem (vedlegg) 


- Fakultetsstyresak 78/17 – Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det 
medisinske fakultet (vedlegg)  


 
Fakultetsstyrets sammensetning 
Styrets sammensetning reguleres normalt av «Regler for fakultetsorganene» fastsatt 
av universitetsstyret den 18.06.2009. Universitetsstyret oppnevnte i møte 01.06.2017 
ekstern styreleder for fakultetsstyret og på universitetsstyremøte 24.08.2017 ble det 
oppnevnt de siste eksterne styremedlemmene, med varamedlemmer. 
I perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 skal fakultetsstyret har 10 medlemmer, hvorav 
tre skal være eksterne. Et eksternt styremedlem skal være styrets leder og 
fakultetsstyret oppnevner selv en nestleder blant styrets medlemmer i gruppe A som 
er fast stedfortreder for styreleder. 
 
Det er avholdt valg av medlemmer til fakultetsstyret for perioden 01.08.2017 – 
31.07.2021. 
  
Representantene valgt av midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentene velges for 
ett år*. 
 



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

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

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

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf
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I perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 vil styret ha følgende sammensetning: 
 
Medlemmer      Varamedlemmer 
Eksterne medlemmer: 
Victor Norman, styrets leder 
Nina Mevold      1. Kjerstin Fyllingen 
Clara Gram Gjesdal     2. Oppnevnes 
 
Vitenskapelig tilsatte (gruppe A): 
Gunnar Mellgren     1. Bjarne Robberstad 
Jan Haavik      2. Jørgen Krohn 
Bettina Husebø     3. Silke Appel 


4. Frits Alan Thorsen 
       5. Audun H. Nerland 
 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte* (Gruppe B): 
Sunniva Todnem Sakkestad   1. Astrid Guldbrandsen 
       2. Hanna Dillekås 
       3. Kathrin Beyer 
 
Teknisk-administrativt tilsatte (Gruppe C): 
Eirik Dalheim      1. Håvard Hoel Aass 
       2. Bianca Cecilie Nygård 
       3. Margarethe Bittins 
 
Studenter* (Gruppe D):     
Gard Aa.S. Johanson (medisin, kull 16)  1. Sumia Siddique (medisin, kull14A) 
Akalya Sivakumaran (medisin, kull 13B)    
 
Møteplan 
Styrets faste møtedag er onsdager og møtene holdes normalt kl 13.15 i styrerommet 
402-04, Armauer Hansens Hus, 4. etasje.  
 
Møteplan høsten 2017:    Forslag til møteplan våren 2018: 
Tirsdag 05.09.2017     Onsdag 07.02.2018 
Onsdag 25.10.2017     Onsdag 21.03.2018 
Onsdag 22.11.2017     Onsdag 09.05.2018 
Onsdag 13.12.2017     Onsdag 13.06.2018 
 
Innkalling og sakspapirer sendes elektronisk til styrets medlemmer og eventuelle 
møtende varamedlemmer én uke før møte.  
 
Innkalling til møtene, inkludert offentlige saksforelegg, og offentlige protokoller er 
også tilgjengelig på nettsiden til Det medisinske fakultet.  
 
Eventuell innkalling til ekstraordinære møter, flytting av møtedager eller avlysing av 
møter, vil bli gjort kjent så tidlig som mulig.  
 
 



http://www.uib.no/mofa/65551/m%C3%B8teplan-og-sakslister-i-fakultetsstyret





 3 


 
Styrehonorar 
Etter innarbeidet praksis gis det godtgjørelse til studentene for de fakultetsstyre-
møtene de deltar på. Godtgjørelsen er per time etter statens lønnstabell, ltr. 19. 
Det gis ikke styrehonorar til styremedlemmer i gruppe A, B og C og eksterne 
styremedlemmer, med unntak av ekstern styreleder. 
 
Forslag til vedtak 
 


1. Styret konstitueres med Victor Norman som styrets leder.  
2. Fakultetsstyret oppnevner selv en nestleder blant styrets medlemmer i  


gruppe A som er fast stedfortreder for styreleder. 
3. Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2018 til 


orientering.  
 
 


 
 
 
Per Bakke  
dekan  Ørjan Hauge 
 
 
 


 ass. fakultetsdirektør 


24.08.2017/GJB/ØRH 
 
 
Vedlegg:  


1 Fakultetsstyresak 66/17 - Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt 
styremedlem og varamedlem 


2 Fakultetsstyresak 78/17 – Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det 
medisinske fakultet 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
  Styresak: 66/17 


Sak nr.:  2017/4006  Møte: 30.5.2017  


 
 
 
Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt styremedlem og varamedlem 


Grunnlagsdokumenter i saken 
- 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,  
§ 2B. Fakultetsstyrets størrelse og sammensetning - prøveordning, ansatt dekan er 
styreleder,  


o pkt. c - Eksterne styremedlemmer i fakultetsstyret 
- Universitetsstyresak 51/17 - Søknad om prøveordning ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet - ekstern styreleder 
- Fakultetsstyresak 34/17- Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet - ekstern styreleder 
 
Hva saken gjelder 
Fakultetet fikk i Universitetsstyremøtet 27. april, sak 51/17 innvilget søknad om en 
prøveordning med ekstern styreleder og hver et medlem fra gruppe A oppnevnes av 
fakultetsstyret som nestleder/fast stedfortreder for styreleder. I tillegg skal fakultetsstyret 
oppnevne eksternt styremedlem med varamedlem for ny periode 01.08.2017 – 31.07.2021. 
 
Dekan fikk i fakultetsstyresak 34/17 fullmakt til å nedsette et nominasjonsutvalg som skulle 
komme med forslag til ekstern styreleder og ekstern medlem av fakultetsstyret. 
 
Nominasjonsutvalget har bestått av student Thea Skadsem Hansen, instituttleder Anne 
Nordrehaug Åstrøm, instituttleder Per Bakke, instituttleder Guri Rørtveit, prodekan Eyvind 
Rødahl og dekan Nina Langeland, leder.  
 
Mandat var å fremme forslag til nominasjon av ekstern styreleder og eksternt styremedlem 
med vararepresentant, som deretter legges fram for fakultetsstyret.  
 
Fakultetsstyret nominerer kandidatene og sender nominasjonen til universitetsstyret som i 
henhold til UiBs regler for fakultetsorganer oppnevner ekstern styreleder, eksternt 
styremedlem og varamedlem. 
 
Nominasjon og oppnevning av eksternt styremedlem og ekstern styreleder 
Det er av vesentlig betydning å finne eksterne kandidater med rett kompetanse og 
nødvendig innsikt i fakultetets og universitetets virksomhet. De eksterne representantene og 
vararepresentantene skal representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet 
mellom fakultetet og viktige bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere 
spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, 
forvaltning og samfunnsliv.  



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
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Etter en prosess med gjennomgang av flere kandidater foreslår nominasjonsutvalget 
professor emeritus Victor D. Norman som ekstern styreleder for fakultetsstyret i kommende 
periode fra 2017 til 2021. 
 
Victor D. Norman har tung akademisk og vitenskapelig kompetanse, han har utstrakt 
internasjonal erfaring og lang erfaring i styrearbeid. Videre har han et stort nasjonalt nettverk 
og erfaring fra politikk og statlig styring og ledelse.  
 
Norman er forespurt og har takket ja til å bli foreslått. 
 
Styret må ha en fast nestleder, jfr. dagens ordning der dekanen, og ved dennes forfall 
prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Ved ekstern styreleder vil fakultetsstyret selv oppnevne 
en nestleder blant styrets medlemmer i gruppe A som er fast stedfortreder for styreleder.  
 
Nominasjonsutvalget foreslår at fagdirektør Baard-Christian Schem i RHF Helse Vest 
gjenoppnevnes som eksternt styremedlem til fakultetsstyret med assisterende fagdirektør Pål 
Iden i RHF Helse Vest som varamedlem. 
 
Baard-Christian Schem er medlem til fakultetsstyret i denne perioden og det er naturlig å re-
oppnevne Schem både for å videreføre det gode arbeidet han har gjort. Valget av Schem, 
som er fagdirektør i Helse Vest, er også en naturlig oppfølgning av Husebekk-utvalgets 
ønske om gjensidig styrerepresentasjon mellom de regionale helseforetakene (RHF) og 
universitetene.   
 
Pål Iden er assisterende fagdirektør i Helse Vest og vil være et nyttig medlem i Schems 
fravær for å ivareta oppgaven som eksternt styremedlem. Iden er medlem i Nasjonal 
samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) som har representasjon fra de fire RHFene og 
de medisinske fakultetene i Norge, og han har bakgrunn som fylkeslege i Rogaland. 
 
Schem og Iden er forespurt og har takket ja til å bli nominert. 
 
Forsøksordningen evalueres før utgangen av perioden i 2021.  
 
 
Saken legges fram for fakultetsstyret med følgende forslag til vedtak 
 


1. Fakultetsstyret foreslår professor emeritus Victor D Norman som ekstern styreleder i 
fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for perioden 1.8.2017 – 
31.07.2021. 
 


2. Fakultetsstyret foreslår fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest som eksternt 
styremedlem i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for perioden 
1.8.2017 – 31.07.2021. Som varamedlem foreslår fakultetsstyret assisterende 
fagdirektør Pål Iden, Helse Vest. 


 
 
 
 
Nina Langeland   
dekan  


Ørjan Hauge 
Assisterende fakultetsdirektør 


 


 
 


  


30.05.2017 ØRH 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 78/17 


Sak nr.:  2017/4006  Møte: På sirkulasjon 


 
 
 
 
Ekstern representasjon i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
- 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.  
- Husebekkutvalgets rapport «Samordning mellom universiteter og helseforetak»: 


https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samo
rdning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-
kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf. 


- Fakultetsstyresak 66/17 - Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt 
styremedlem og varamedlem (vedlegg). 


 
Hva saken gjelder 
Universitetsstyret skal i møte 24.august komplettere fakultetsstyret ved Det 
medisinske fakultet.  Universitetsstyret oppnevnte i sitt møte 1. juni Victor 
Norman som ekstern styreleder og fakultetsstyret skal nå kompletteres ved at 
universitetsstyret oppnevner de siste eksterne styremedlemmene, med 
varamedlemmer.  Oppnevningen i universitetsstyret skjer etter forslag fra 
fakultetsstyret. 
 
Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte en 
arbeidsgruppe (Husebekkutvalget) som la fram rapporten «Samordning 
mellom universiteter og helseforetak». En av anbefalingene fra utvalget er at: 
«det etableres en ordning med gjensidig styrerepresentasjon mellom universitet og 
regionalt helseforetak og mellom universitetssykehus og helsefakultet/medisinsk 
fakultet». Kunnskapsdepartementet har understreket at det er viktig at universitetet 
følger opp anbefalingene i Husebekkutvalget. 
 
Fakultetsstyret spilte inn forslag til eksterne medlemmer i sitt ekstraordinære møte 
30. mai. Forslaget innebar at fakultet la særlig vekt på betydningen prosjektet 
Helsecampus Årstadvollen har for fakultetet i årene som kommer og foreslo 
derfor Nina Mevold, kommunaldirektør for Helse og omsorg i Bergen kommune som 
eksternt medlem.  Viseadministrerende direktør Clara Gram Gjesdal 
skulle være observatør i fakultetsstyret, men denne rollen er ikke definert i UiB 
sine Regler for fakultetsorganene.  Forslaget som fakultetsstyret spilte inn innebar at 
anbefalingen om gjensidig styrerepresentasjon ikke kunne oppnås. 



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

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf
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Det har i etterkant av møtet vært dialog mellom universitetsledelsen og 
fakultetsledelsen om oppnevningen og fakultetsstyrets sammensetning sett 
i lys av Husebekkutvalgets rapport. 
 
Det er universitetsledelsens vurdering at den beste modellen nå vil være å 
utvide fakultetsstyret til ti medlemmer, hvorav tre er eksterne. 
Fakultetsstyret kan selv bestemme at styret skal ha 9 eller 11 medlemmer, men en 
annen størrelse og sammensetning må vedtas av universitetsstyret etter 
forslag og søknad fra fakultetsstyret selv. Når sammensetning av fakultetsstyret er 
klart vil universitetsledelsen følge opp overfor helseforetaket med sikte på 
tilsvarende representasjon. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Fakultetsstyret ber om at universitetsstyret vedtar at fakultetsstyret for 
perioden 1.8.2017 - 31.7.2021 skal at 10 medlemmer, hvorav tre skal være 
eksterne. 


2. Fakultetsstyret foreslår at Nina Mevold og Clara Gram Gjesdal oppnevnes 
som eksterne styremedlemmer, med Kjerstin Fyllingen og Pål Iden som deres 
numeriske varamedlemmer. 


 
 
Per Bakke 
dekan 


  


  Ingrid Hagerup 
styresekretær  


 
18.08.2017/INGHAG 
 
Vedlegg: Styresak 66/17 - Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet – forslag på ekstern styreleder, eksternt styremedlem og 
varamedlem 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Styresak 66-17 Ekstern styreleder og eksternt styremedlem

		Vedlegg 3 - Styresak 78-17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved MED
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinske fakultet  
  Styresak:    83/17 
Sak nr.: 17/5311  Møte: 05.09.16 
 
BUDSJETTFORSLAG 2018   


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Universitetsstyresak 58/17, møte 01.06.2017: Budsjettprosessen for 2018. 
b) Budsjettrundskriv fra Universitetsdirektøren til fakultetene, sak 17/5016. 
c) Vedlegg 1: Budsjettforslag 2018. 
d) Vedlegg 2: Budsjett 2018 - innspill fra MOF til Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur. 


 
Hva saken gjelder 
I denne saken behandler styret fakultetets budsjettforslag for 2018 og innspill til UiBs budsjettforslag for 
2019 til Kunnskapsdepartementet (se vedlegg). Budsjettforslaget sendes UiB og inngår i grunnlaget for 
Universitetdirektørens budsjettforslag for 2018 til Universitetsstyret. Fakultetets budsjettforslag gir 
føringer på forslag til budsjettfordeling i desembermøtet.  


Prioriteringer 
Budsjett og årsplan for 2018 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet og fakultetsledelsen 
vil fremme følgende prioriteringer til UiB: 
 
Tabell 1: Prioriteringer 2018 


 
 
Fakultetet starter ny strategiprosess og følgende tiltak gjennomføres til ny strategiplan er klar. 
 
Utdanning 


• Studentene i fokus 
• Studieplaner – implementere medisin, ferdigstille odontologi og starte farmasi  
• Iverksette nye eksamensformer; praktisk ferdighetseksamen OSCE og nasjonale delprøver 
• Videreutvikle Medisinsk ferdighetssenter 
• Utvikle og profesjonalisere undervisningen 


 
Forskning 


• Bedre karriereutvikling, særlig for kandidater etter endt doktorgrad. 
• Økt ekstern finansiering 
• Øke antall nivå 2-publikasjoner i vitenskapelig publisering 
• Evaluere og videreutvikle ordningen med kjernefasiliteter 


 
Innovasjon 


• Utvikle verktøy for mer innovasjon 


Foreslåtte tiltak utenfor rammen: Drift Investering Totalt
Rekrutteringsstillinger
   Halvårseffekt  2 innstegsstillinger 1 028         1 028         
   Halvårseffekt  6 postdoktorstillinger 2 818         2 818         
   Halvårseffekt 12 stipendiatstillinger 5 635         5 635         
Vitenskapelig utstyr og infrastruktur
   Investeringer kjernefasiliteter - utstyr 2 000         23 000       25 000       
   Større utstyrsenheter og oppgraderinger 1 000         12 000       13 000       
Utdanning - omstrukturering og utvikling
   Praksisutplassering 5 000         1 000         6 000         
   Simulatortrening og ferdighetssenter 1 000         4 000         5 000         
   Studier - omstrukturering (årlig i 3 år) 4 000         1 000         5 000         
Sum forslag utenfor rammen 22 481       41 000       63 481       
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• Planlegge nytt inkubatorbygg 
 
Formidling 


• Økt synlighet i media 
 
Samarbeid og internasjonalisering 


• Arbeide videre med finansieringen for byggetrinn III i Helsecampus Årstadvollen 
• Styrke internasjonalisering, særlig med USA, Japan, Kina og EU. 


 
Organisasjon 


• God strategiprosess med resultater fra evalueringen av ny fakultetsstruktur fra 2013 
• Utvikle administrative prosesser ved forenkling, digitalisering og effektivisering 


 
Det er en klar målsetning om en vesentlig vekst i ekstern finansiering og en strategiplan vil inneholde 
konkrete mål, tiltak og virkemidler for å få dette til. Det er et stort potensiale for vekst hos oss og vi vil 
sette oss ambisiøse mål for en økning som kan innebære en dobling av aktiviteten i en definert periode. 
 
Globale samfunnsutfordringer er en av UiB sine tre strategiske satsingsområder. Ansvaret for å utvikle 
dette strategiske område er lagt til fakultetet. Den vitenskapelige hovedfokus er migrasjon, helse og 
ulikheter. 
 
Fakultetet foreslår helseklyngen, byggetrinn III og studieplasser i farmasi til statsbudsjett 2019.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2018 med merknader som kommer i møtet.  


2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.  


 


 


1. september 2017 
 
 
 
Per Bakke         
dekan         Ørjan Hauge  


fakultetsdirektør 
 
 
Vedlegg 


1. Budsjettforslag 2018 – Det medisinske fakultet 
2. Budsjett 2018 - innspill til UiBs eiendomsavdeling - bygg og infrastruktur 


 
 
 
 
1. september 2017 Ørjan Hauge, Beathe Bjørneberg 
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1. Sammendrag 
Det medisinske fakultet starter nå en ny strategiprosess og det pågår en evaluering av ny 
fakultetsstruktur fra 2013 som begge vil sette rammer for fakultetets videre utvikling. 
 
Fakultetet prioriterer følgende i budsjettet for 2018 


1. Studentene. 
2. Økt ekstern finansiering 
3. Rekruttering av dyktige og ambisiøse vitenskapelige medarbeidere. 
4. Internasjonalisering 
5. Videreutvikling av infrastruktur for forskning, utdanning og innovasjon. 
6. Tiltak for innovasjon 
7. Arealsatsinger 


 
Fakultetet fremmer to prioriterte områder til statsbudsjettet for 2019: 


- Helseklyngen – storsatsing i samarbeid med helsesektoren og kommunene. 
- Nye studieplasser i farmasi 


 
Konsekvensjustert budsjettramme for 2018 viser ingen vekst som utgangspunkt. 
 
Tabell 1: Konsekvensjustert budsjettramme for 2018 


 


  


 Budsjett 2017 
 Budsjett 2018 


Konsekvensjustert   Endring 
 1.1 Basis 228 646                        226 379                        -2 267            
 1.2 Resultatmidler utdanning 180 840                        193 535                        12 695            
 1.3 Resultatmidler forskning 43 196                           37 673                           -5 523            
 1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger* 131 811                        134 943                        3 132              


2                Øremerkede midler annet 32 672                           20 114                           -12 558          
3                Instituttinntekter 71 000                           71 000                           -                  
4                Avskrviningsinntekter 10 000                           10 000                           -                  


Sum grunnbevilgning 698 165                        693 644                        -4 521            
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2. Grunnbevilgningen 
Utdanning 
Fakultetet har en omfattende studieportefølje med hovedvekt i profesjonsutdanningene medisin, 
odontologi, farmasi og ernæring. Dette er både akademisk utdanninger og yrkesutdanninger, og 
inneholder betydelige komponenter av praktisk utdanning og praksis. I Kvalitetsmeldingen «Kultur 
for kvalitet i høyere utdanning» er praksisutplassering vektlagt for å sikre relevans og «at studentene 
får en utdanning som er relevant for arbeidslivet». Våre studier er svært praksisorientert men det er 
mangler i regelverk og budsjett for at studentene skal kunne få full effekt av et tett samarbeid med 
arbeidslivet. Fakultetet vil fortsette å arbeide for en enda bedre praksisutplassering og et styrket 
rammeverk for praksisfeltet for alle våre utdanninger. 
 
Fakultetet arbeider kontinuerlig med kvalitetsheving av alle studiene og arbeidet med å justere 
studieplanene i henhold til NOKUTs nye retningslinjer for kvalitet i studiene prioriteres.  Særlig er 
oppbyggingen pedagogisk enhet, omlegging av undervisningsformer og kompetanseheving viktig og 
vi vil særlig prioritere utvikling av profesjonalitet, praksis, mentorordninger og valgfrihet 
 
Faglig pedagogisk enhet  
Enheten skal styrke læringsmiljøet og heve kvaliteten på undervisningen. Fakultetet prioriterer 
kompetanseheving for lærerne våre, både studentaktiviserende undervisningsformer som medisinsk 
ferdighetssenter og pedagogisk god bruk av elektroniske verktøy.  
 
Omlegging av undervisningsformer og nye studieplaner   
Fakultetet arbeider med flere studieplaner og omlegging av undervisningsformene til mer 
studentaktiviserende undervisning og mer studentaktiv læring som krever omstillingsressurser for å 
utvikle og etablere nye undervisningsmetoder, nye undervisningstiltak og nye praktiske kurs. Ny 
studieplan i medisin implementeres, ny studieplan i odontologi skal ferdigstilles og arbeidet med ny 
studieplan i farmasi skal starte opp.  
 
Studenten sitt fysiske læringsmiljø (bygg, lesesaler m.m.) 
Fakultetet setter studenten i sentrum og læringsmiljøet er helt avgjørende for at våre studenter skal 
lære mest og best mulig. Å implementere studentaktive læringsformer i større grad, med ny studie-
plan for medisinstudiet som det største prosjektet, krever endring i det fysiske læringsmiljøet. 
Helsecampus Årstadvollen vil styrke studentenes læringsmiljø med samlet lokalisering av 
studentarealer i nærheten av flere deler av helsevesenet, både sykehus og kommunale tjenester, og 
tett på fakultetets fagmiljøer og interne klinikkvirksomhet.  
 
Internasjonalisering og mobilitet  
Internasjonalisering er et prioritert område og fakultetet arbeider videre med nye 
samarbeidspartnere og utvikling av eksisterende samarbeid. 
 


Forskning 
Fakultetsledelsen prioriterer særlig å øke den eksternt finansierte forskningen, karriereutvikling for 
dyktige forskere og utvikling av forskningsinfrastruktur.  
 
Helsecampus Årstadvollen vil gi et stort løft også for forskning og innovasjon i nært samarbeid med 
samarbeidspartnere som Det psykologiske fakultet, Høyskolen på Vestlandet og Bergen kommune 
med flere.  I byggetrinn III er det store muligheter for en storsatsing sammen med næringsliv og 
helsesektoren til beste for pasientene og studentene. 
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MOF har omfattende forskerutdanningsaktivitet med mer enn 500 kandidater i ph.d.-programmet og 
om lag 100 ferdige doktorgrader årlig.   
 
Fakultetsledelsen prioriterer både åpne utlysninger med kvalitet som konkurranseparameter, 
øremerkede stillinger til rekruttering i enkelte fagområder som egenandeler i større, prestisjefylte 
utlysninger av forskningsmidler (SFF, NIH, BFS, Jebsen-sentre, o.l.) og stipend til 
forskerlinjestudenter.   
 
Karriereutvikling for dyktige forskere fra grunnstudiene til kvalifisert professor prioriteres.  
 
Kjernefasiliteter- organisering av felles infrastruktur 
Fakultetets modell for kjernefasiliteter med infrastruktur skal videreutvikles med en gjennomgang av 
ordningen og vurdering av de eksisterende 8 kjernefasilitetene.  
 


Innovasjon 
Fakultetet ser et stort potensiale i å skape en kultur for innovasjon. Det er opprettet en egen 
prodekan for innovasjon som skal gi styrket innsats på dette feltet og det er følgende saker på gang: 


- nytt inkubatorbygg ved BB-bygget er under planlegging 
- studentdrevet innovasjon gjennom etablering av en studentinkubator i samarbeid med 


Senter for nyskaping ved Høyskolen i Bergen og Det psykologiske fakultet.  
- Systematisk kontakt og oppfølging av industri og næringsliv. 
- Kartlegging av innovasjon og muligheter ved fakultetet. 


 


Formidling 
Fakultetets handlingsplan for kommunikasjon gir retning i arbeidet med å styrke fakultetets 
omdømme og bidra til folkeopplysning. Økningen i tallet på positive mediesaker har gjort fakultetet 
mer synlig som god samfunnsaktør og premissleverandør og nå prioriteres: 


- de beste forskningsmiljøene  
- unge forskerne som skal søke eksterne midler  
- bevisst kommunikasjonsstrategi på fakultets-, institutt- og senternivå.  


 
Samarbeid 
I arbeidet med helseklyngen, Helsecampus Årstadvollen er det meget godt samarbeid mellom Det 
medisinsk fakultet, Det psykologiske fakultet, Høgskolen i Bergen, Bergen kommune, Helse Bergen 
m.m. og innovasjon og næringsutvikling være en sentral samarbeidsakse. 
 
Fakultetet er svært positiv til tverrfakultære satsinger. En rekke forskningsgrupper har i dag et nært 
samarbeid med forskningsgrupper ved andre fakulteter ved UiB og potensialet er stort, som 
eksempel fagfeltet bioinformatikk med MN-fakultetet og Haukeland universitetssykehus, helsejuss 
og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) med Juridisk fakultet og UiBs nye fakultet for 
kunst, musikk og design. 
 


2.1 Rammebudsjett  
Fakultetet starter ny strategiprosess og følgende tiltak gjennomføres til ny strategiplan er klar. 
 
Utdanning 


• Studentene i fokus 
• Studieplaner – implementere medisin, ferdigstille odontologi og starte farmasi  
• Iverksette nye eksamensformer; praktisk ferdighetseksamen OSCE og nasjonale delprøver 
• Videreutvikle Medisinsk ferdighetssenter 
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• Utvikle og profesjonalisere undervisningen 
 
Forskning 


• Bedre karriereutvikling, særlig for kandidater etter endt doktorgrad. 
• Økt ekstern finansiering 
• Øke antall nivå 2-publikasjoner i vitenskapelig publisering 
• Evaluere og videreutvikle ordningen med kjernefasiliteter 


 
Innovasjon 


• Utvikle verktøy for mer innovasjon 
• Planlegge nytt inkubatorbygg 


 
Formidling 


• Økt synlighet i media 
 
Samarbeid og internasjonalisering 


• Arbeide videre med finansieringen for byggetrinn III i Helsecampus Årstadvollen 
• Styrke internasjonalisering, særlig med USA, Japan, Kina og EU. 


 
Organisasjon 


• God strategiprosess med resultater fra evalueringen av ny fakultetsstruktur fra 2013 
• Utvikle administrative prosesser ved forenkling, digitalisering og effektivisering 


 
2.2 Øremerket budsjett utenfor rammen – prioriteringer til UiB for 2018 
 
Tabell 2: Fakultetets prioriteringer  


 
 
2.3 Andre innspill 
Budsjett for instituttinntekter – 71 millioner kroner 


Budsjett for inntekter til avskrivninger – 5 millioner kroner 


  


Foreslåtte tiltak utenfor rammen: Drift Investering Totalt
Rekrutteringsstillinger
   Halvårseffekt  2 innstegsstillinger 1 028         1 028         
   Halvårseffekt  6 postdoktorstillinger 2 818         2 818         
   Halvårseffekt 12 stipendiatstillinger 5 635         5 635         
Vitenskapelig utstyr og infrastruktur
   Investeringer kjernefasiliteter - utstyr 2 000         23 000       25 000       
   Større utstyrsenheter og oppgraderinger 1 000         12 000       13 000       
Utdanning - omstrukturering og utvikling
   Praksisutplassering 5 000         1 000         6 000         
   Simulatortrening og ferdighetssenter 1 000         4 000         5 000         
   Studier - omstrukturering (årlig i 3 år) 4 000         1 000         5 000         
Sum forslag utenfor rammen 22 481       41 000       63 481       
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3 Ekstern finansiering – (BOA) 
 
Den eksterne finansieringen (bidrags- og oppdragsaktivitet, BOA) har hittil vært stabil og forventes i 
2017 å bli vel 230 millioner kroner.  Foreløpig har instituttene meldt om en marginal vekst i 2018 til 
235 millioner kroner.  Det er en klar målsetning om en vesentlig vekst i ekstern finansiering og en 
strategiplan vil inneholde konkrete mål, tiltak og virkemidler for å få dette til. Det er et stort 
potensiale for vekst hos oss og vi vil sette oss ambisiøse mål for en økning som kan innebære en 
dobling av aktiviteten i en definert periode. 
 
 
Figur 1: Budsjettmålsetninger for ekstern finansiering 2018 – innmeldt fra instituttene 


 
 
3.1 Bidrag fra Forskningsrådet   
Aktiviteten i prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd utgjør 46% av den samlede eksternt 
finansierte aktiviteten. I porteføljen inngår det både SFF’er og store utstyrsinvesteringer fordelt på et 
stort spekter av våre forskningsfelt. 
 
3.2  Bidrag fra EU  
Måltallet for EU-aktivitet for 2018 er 15,5 millioner kroner som er litt opp i forhold til målet for 2017.  
For øyeblikket er det 17 av våre forskere som har EU-finansiert forskning. De fleste er partnere i ulike 
prosjekter, men vi har også noen koordinatorprosjekt og en ERC.  
 
3.3 Andre bidragsinntekter 
Vårt fakultet er meget takknemlig for store gaver fra blant annet Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, 
Trond Mohn/Bergens forskningsstiftelse og Kreftforeningen. Disse midlene er avgjørende for å styrke 
forskningen ved fakultetet og sette oss i stand til å konkurrere på nasjonale og internasjonale 
arenaer.  I tillegg mottar vi også midler fra offentlige virksomheter som gaveforsterkningsmidler, 
Helse Vest, NORAD, NIFES og lignende som bidrar til vår forskning. 
 
3.4 Oppdrag 
Målet for 2018 er 5 millioner kroner, i hovedsak ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.  


  







6 
 


4 Langtidsbudsjett 
Langtidsbudsjett er et godt verktøy i strategiarbeid og annen langsiktig planlegging. 
Langtidsbudsjettet er utarbeidet som en forsiktig framskriving av dagens situasjon.  
 
Fakultetet har over tid tilpasset den økonomiske aktiviteten til bevilgede rammer og med kutt på 10 
millioner kroner pr år ved strategi- og effektiviseringskutt, forventes det ingen vekst i 
grunnbevilgningen ut over nye studieplasser. 
 
Den eksterne aktiviteten har lagt på samme nivå de siste årene til tross for at det har vært prioritert å 
få til en vekst. Det er en klar prioritering å få til en god vekst på dette området fremover.  


5 Strategiske satsinger - Globale samfunnsutfordringer 
Globale samfunnsutfordringer er en av UiB sine tre strategiske satsingsområder. Ansvaret for å 
utvikle dette strategiske område er lagt til fakultetet. Den vitenskapelige hovedfokus er migrasjon, 
helse og ulikheter. 
 
Arbeidet startet for fullt våren 2017 og det er satt mål for utvikling både innenfor utdanning, 
forskning og forskerutdanning. Globale samfunnsutfordringer skal støtte opp under forskning og 
utdanning på alle fakulteter ved UiB og det er under etablering et nasjonalt fora. Mål for satsingen  
 


• Forskning: Få til mer forskning i globale tema ved alle fakultet ved å skape møteplasser. 
Posisjonere fagmiljø til å søke minst en ny Senter for fremragende forskning. 


• Utdanning: Etablere «Bergen School of global studies» som en paraply for alle relaterte 
emner ved UiB. Skape møteplasser for studenter og undervisere. Søke minst en SFU. 


 
Globale samfunnsutfordringer har en administrasjon som tilrettelegger for disse aktivitetene. For å få 
ytterligere fokus på det vitenskapelige, er det ønskelig med en stipendiat og en 20% professorstilling. 
 


6 Innspill statsbudsjettet 2019 
 
Helsecampus Årstadvollen – byggetrinn III, Årstadveien 23 
I arbeidet med å realisere visjonen for Helsecampus Årstad er det også nødvendig å fremme forslag 
om alternative finansieringsformer for siste byggetrinn III. Det er gode muligheter for offentlig-privat 
samarbeid (OPS) med flere private interessenter. Vi ber om at UiB søker Kunnskapsdepartementet 
om en større satsing i samarbeid med Bergen kommune, Helse Bergen, Høgskolen på Vestlandet, 
Folkehelseinstituttet, Haraldsplass Diakonale sykehus og aktører fra industri og næringsliv. 
 
20 fullfinansierte studieplasser i farmasi.  
I tråd med UIB sine strategier, har fakultetet aktivt prioritert å øke antallet studenter på 
studieprogrammene som også krever økte ressurser.  Full finansiering av studieplasser er avgjørende 
med tanke på å ta opp flere studenter på permanent basis, dette gjelder særlig farmasi:  
 
I farmasi har UiB ingen fullfinansierte studieplasser og finansieringen er spesielt kritisk med fravær av 
finansierte studieplasser. Studiet er kostnadskrevende ved at det er en del laboratoriefag, det er 
praksisutplassering og det er krav til en omfattende faglig bredde som gjør at det ikke er mulig med 
fellesundervisning i en rekke fag. Det er mulig å øke studentopptaket på farmasistudiet forutsatt full 
finansiering for å øke kvaliteten i studiet ut over den minimumsløsningen som dagens finansiering gir 
muligheter for. 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinske fakultet 
 


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


Det medisinske fakultet 
Telefon 55582086 
post@med.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Haukeland 
universitetssykehus 
Bergen 


Saksbehandler 
Gjert Bakkevold 
55586197 
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Eiendomsavdelingen 
 
  
  


 
 
Budsjett 2018 - Innspill fra Det medisinske fakultet til 
Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur 
Vi viser til brev fra Eiendomsavdelingen (EIA), datert 04.07.2017, og instituttenes innmeldte 
forslag og prioriteringer til bygningsmessige tiltak for 2018. I fakultetets planer de neste 
årene inngår en rekke større arealinvesteringer og flytteprosesser.  
 
Alle kostnader vedrørende fakultetets areal skal klareres med fakultetsledelsen fordi det er 
her budsjettdisponerings-fullmakten ligger. Vi forutsetter at EIA har en tett og løpende dialog 
med fakultetet om areal og at HMS-avdelingen og vernetjenesten involveres tidlig i 
arealprosjekter for å sikre optimal planlegging. 
 
Helseklyngen - Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) 
Helseklyngen er et fyrtårnsprosjekt for UiB og samarbeidspartnere. Viktige 
samarbeidspartnere som Det psykologiske fakultet, Høgskolen i Bergen, Bergen kommune, 
Helse Bergen, Haraldsplass diakonale sykehus, UNI Research og Folkehelseinstituttet 
kommer tettere på våre fagmiljø. Helseklyngen gir en unik mulighet for mer og bedre 
forskning, utdanning, innovasjon og formidling for studentene, pasientene og alle andre 
involverte. 
 
Vi foreslår at byggetrinn III, nybygg på tomt foran Alrek lanseres som et fyrtårnsprosjekt fra 
Bergen. Vi tror dette vil være godt salgbart og sette UiB, Bergen som by og hele regionen 
enda bedre på kartet i nasjonal og internasjonal sammenheng. 
  
Årstadvollen - Gammelt odontologibygg (byggetrinn I) er godt i gang med planlegging og vi 
viser til alle innspill fakultetet og brukermiljøene gir direkte inn i prosjektet. 
 
Årstadvollen - Overlege Danielsens Hus (byggetrinn II) er snart i gang og skal stå ferdig 
høsten 2018. Vi viser her også til direkte kontakt i prosjektet med fakultetet og 
brukermiljøene. 
 
Årstadvollen - nybygg på P-plass foran Alrek (byggetrinn III) gir store muligheter for et nytt 
stort prosjekt fra UiB med et eller flere signalbygg. Det er mange muligheter for hva som kan 


Referanse Dato 


2017/5016-GJB 01.09.2017 
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settes inn i en slik satsing og det er ventet stor interesse fra Helse Bergen, Bergen kommune 
og fakultetets andre samarbeidspartnere. 
Vi ber om at arbeidet med skisse for byggetrinn III prioriteres slik at dette omfattende 
prosjektet kan komme inn på Kunnskapsdepartementets liste over prosjekter som skal 
realiseres.  
 
Studenthuset Gade 
Det er behov for en generell oppussing av fasadene og studentlokalene i bygget. 
 
Bygg for biologiske basalfag (BBB) 
 
Ombygginger i BBB og Vivarium 
Vi er glad for at det foreligger grovkalkyle for deler av ombygginger som er felles for Institutt 
for biomedisin (IBM) og Dyreavdelingen i BBB, forslag som gjelder IBM alene, og forslag 
som gjelder Dyreavdelingen i Vivarium (sak 17/3803 i ePhorte). Tiltakene er så omfattende 
at de sannsynligvis ikke kan utføres samtidig, men som delprosjekter.  
 
Fakultetet har følgende prioritet: 


1. ombygginger i 7. etasje ved at sluse fra Laboratoriebygget blir realisert. 
2. Ombygning i Vivarium 3. etasje slik at det blir hensiktsmessige lokaler for 


MIC/Imaging-fasiliteten.  
 
Arealbehov ved en økning av antall studieplasser 
Både UiB og fakultetet har økt antall studieplasser som et prioritert tiltak i langtidsbudsjettet 
og vi viser også til innspill til UiBs budsjett tidligere år for nye studieplasser. 
 
Det er økning på flere studier som gjør at vi ønsker å starte et utredningsarbeid i samarbeid 
med EIA der alternativer for økt laboratoriekapasitet beskrives, samt kostnadskalkyler. 
 
Inkubatorbygget ved BBB 
Fakultetet ser fram til oppstart av detaljprosjektering når finansieringsløsning er på plass, og 
håper på byggestart tidlig i 2018. Vi ser fram til at dette påbygget på parkeringsdekket kan 
forhindre videre vannlekkasjer inn i BBB. 
 
Armauer Hansens Hus (AHH) 
Det er viktig at oppdaterte tilbud på AV-utstyr tas med i kalkylene og at EIA er i dialog med 
IT-avdelingen om dette i det videre arbeidet med auditoriet.  
 
Fakultetet foreslår at den delen av gamle vaktmesterboligen som ikke blir brukt til tekniske 
rom blir oppgradert med kontor for studentorganisasjoner, kjøkkenbenk/vask for studenter, 
osv fordi det ikke er godt nok tilbud i AHH i dag. Det vurderes som avgjørende for et helhetlig 
tilbud til studentene at det på sikt blir studentareal tilsvarende det som tidligere er skissert for 
studentorganisasjonene her. 
 
Sidefløyen i 2. etasje nord trenger på sikt oppussing av fasadene.  
Dyrestallen i AHH benyttes i dag til lager, men dette arealet er strategisk viktig for fakultetet. 
 
Barne- og ungdomssenteret (BUSII) 
I første byggetrinn av BUS er UiBs areal ivaretatt i samsvar med avtaler og plan. Det meste 
av UiB-arealene ved Kvinneklinikken (obstetrikk/gynekologi) er vedtatt flyttet til andre 
byggetrinn av BUS. UiB sitt auditorium på dagens Kvinneklinikk planlegges ikke flyttet ut av 
dette bygget. Det er av stor betydning å ha god dialog med Helse Bergen om framdriften og 
videre planlegging i BUS.   
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Sandviken sykehus 
Leierettsarealet som Klinisk institutt 1 benytter ved sykehuset trenger oppgradering. Det 
gjelder ventilasjonsanlegg, oppussing og utskifting av takplater med fuktskader, mm.  
 
Sentralblokken 
Det store auditoriet i Sentralblokken ble oppgradert for et par år siden. Det trengs en 
gjennomgang av undervisningsrommene med tanke og oppussing/maling av veggene. 
 
Prioritering av bygningsmessige tiltak (se også vedlagte liste) 
 
Ombygginger og utbedringer i laboratorieareal 


• Lukket enhet for kombinert deparafinisering, mm, Klinisk institutt 1, kr 150.000 
• Tilrettelegging av arbeidsplass disseksjonsrom, Institutt for biomedisin, kr 30.000 
• Ombygging av cellelab, Klinisk institutt 2, kr 224.000 
• Ombygging av lab KGJS, Klinisk institutt 2, kr 100.000 
• Ombygging av laboratorier til galenisk farmasi, startbevilgning, kr 1.000.000 


 
Ombygginger og utbedringer i kontor- eller studentareal 


• Oppgradering (maling, solskjerming, stoler) i auditorier og undervisningsrom i 
Sentralblokken (minus stort auditorium), kostnadsstørrelse ukjent 


• Ombygging av 3 grupperom i nytt odontologibygg ved å flytte 3 vegger for å beholde 
grupperom og få 3 nye kontor for tannhelsesekretærer, Institutt for klinisk odontologi, 
kr 1.000.0000 


• Lydtette vegger mellom tannlegebåser, Institutt for klinisk odontologi, kr 1.000.000 
• Tilrettelegging av kontorarbeidsplasser El/IT/lys, Institutt for biomedisin, kr 50.000 


 
Møblering fellesareal 


• Inventar i fellesareal i Laboratoriebygget, Klinisk institutt 1 og 2, kr 200.000 
• Oppgradering av garderobefasiliteter, låsbare garderobeskap og tørkeskap, kr 40.000 


 
Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid om areal og bygninger fakultetet disponerer. 
 
Vennlig hilsen 
 
Per Bakke 
dekan Ørjan Hauge 
 fakultetsdirektør 
 
Vedlegg 
  
1 Utfylt liste 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSKE FAKULTET 


 
FAKULTETSSTYRET 


 
INNKALLES TIL MØTE 


 


Tirsdag 5. september 2017 kl. 13.00 
 
 


Møtested: 
Solstrand Bad & Hotell, Os 


 
 
I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 79/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  
   
Sak 80/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 14.06.2017 (vedl.) og fra sak sendt på 
sirkulasjon 18.08.2017 (vedl.)  


 
Sak 81/17  Fakultetsstyret 01.09.2017 – 31.07.2021 – konstituering  
  Saksforelegg av 24.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/81366) 
 
Sak 82/17 Økonomirapport per juli 2017      


Saksforelegg av 25.08.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)  
 


Sak 83/17 Budsjettforslag 2018 og større saker 2019    
Saken ettersendes. 
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Sak 84/17 Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved 
Det medisinske fakultet       
Saksforelegg av 24.08.2017, vedl. (ePhorte 2009/7497)  


     
Sak 85/17 Utvidelse stilling som professor ved Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 28.08.2017, vedl. (ePhorte 2016/7756)     


 
Sak 86/17 Prodekaner ved Det medisinske fakultet for perioden 01.08.2017 – 


31.07.2021   
Saksforelegg av 24.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/5078)      
 


Sak 87/17  Tilsettingsråd ved Det medisinske fakultet    
Saksforelegg av 29.08.2018, vedl. (ePhorte 2017/6632)   


 
Sak 88/17 Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i allmennmedisin –– Institutt 


for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentlighet, jf. offl. 
§ 25, 1. ledd    
Saksforelegg av 08.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/634)     


 
Sak 89/17 Tilsetting – førsteamanuensis i odontologi – Institutt for klinisk 


odontologi - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 16.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/3228)   


 
Sak 90/17 Tilsetting – førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk 


kirurgi)– Klinisk institutt 1 - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 
ledd   
Saksforelegg av 16.08.2017, vedl. (ePhorte 2016/12955)      
 


Sak 91/17 Tilsetting – førsteamanuensis i odontologi (endodonti)– Institutt 
for klinisk odontologi - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd
 Saksforelegg av 23.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/1057)    


 
II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 24.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
 
III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 30.08.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
  
IV  EVENTUELT  
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Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 
 
Ingrid O. L. Hagerup, telefon: 55582919, e-post: ingrid.hagerup@uib.no 
 
30.08.2017/inghag (ePhorte 2017/1541) 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinske fakultet 
  Delvis unntatt offentlighet 


iht. offl. § 25, 1. ledd 
Arkivkode:   Styresak: 86/17 


Sak nr.:  2017/5078  Møte: 05.09.2017 


 
 
Prodekaner ved Det medisinske fakultet for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 
 
Grunnlagsdokumenter i saken 


- 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 


- Fakultetsstyresak 59/17 - Prøveordning prodekaner – tittelendring til prodekan 
 
I henhold til Regler for fakultetsorganene §6Bskal fakultetsstyret godkjenne prodekan og 
visedekan. Universitetsstyret godkjente på møte 01.06.2017 en prøveordning hvor visedekanene 
ved Det medisinske fakultet gis tittelen prodekan. 
 
I universitetsstyremøte 01.06.2017 ble professor Per Bakke tilsatt som dekan for Det medisinske 
fakultet og han ber om at fakultetsstyret godkjenner følgende som prodekaner: 
Professor Marit Bakke, Prodekan for forskning og stedfortreder for dekan 
Professor Steinar Hunskår, Prodekan for utdanning 
Professor Roland Jonsson, Prodekan for forskerutdanning 
Professor Helge Ræder, Prodekan for innovasjon 
  
Det vises til vedlagte CVer for de fire kandidatene.  
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Marit Bakke som prodekan for 
forskning for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021. 


2. Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Steinar Hunskår som prodekan for 
utdanning for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021. 


3. Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Roland Jonsson som prodekan for 
forskerutdanning for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021. 


4. Styret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Helge Ræder som prodekan for 
innovasjon for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021. 
 


 
Per Bakke  
dekan  Ørjan Hauge 
 
 
24.08.2017/GJB/ØRH  
 


 ass. fakultetsdirektør 


Vedlegg: 
1 Fakultetsstyresak 59/17 - Prøveordning med prodekaner – tittelendring fra visedekan til 


prodekan 
2 Prodekanenes CV (unntatt offentlighet) 


 
 
 



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/personer/Marit.Bakke

http://www.uib.no/personer/Steinar.Hunsk%C3%A5r

http://www.uib.no/personer/Sten.Ture.Roland.Jonsson

http://www.uib.no/personer/Helge.R%C3%A6der
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 59/17 


Sak nr.:  17/5078   Møte: 10.5.2017  


 
 
 
PRØVEORDNING MED PRODEKANER - TITTELENDRING FRA VISEDEKAN TIL 
PRODEKAN 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 


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


 
Hva saken gjelder 
Dekanen ønsker å fremme en sak for universitetsstyret om å få godkjent en prøveordning 
med endring av tittel på visedekaner til prodekaner.  
 


Fakultetsdirektørens merknader 
I henhold til regler for fakultetsorganene, §1, Fakultetets organer, skal fakultetet ha dekan og 
prodekan. I tillegg kan dekanen utpeke inntil to visedekaner.  
 
Videre heter det i § 6B. Prodekan og visedekan - prøveordning, ansatt dekan, at prodekan 
utpekes av dekan, etter godkjenning i fakultetsstyret. Prodekan er stedfortreder for dekan i 
og utenfor fakultetsstyrets møter.  
 
Det medisinsk-odontologiske har i perioden 1.8.2013-31.07.2017 hatt to visedekaner for 
utdanning, oppnevnt fra 1.11.2013. Dette har vært begrunnet i det omfattende arbeidet med 
ny studieplan i medisin og implementeringen av denne som har gjort det nødvendig å styrke 
funksjonen som visedekan innen utdanningsfeltet.  
 
I perioden 01.04-2016-31.07. 2017 har Det medisinsk-odontologiske fakultet i tillegg hatt en 
visedekan for forskerutdanning. Fakultetet har et stort antall doktorgradskandidater og om 
lag 100 disputaser årlig, og dekan foreslo derfor at det ble opprettet en stilling som visedekan 
for forskerutdanning. 


Bruk av prodekan som tittel i stedet for visedekan er gjennomført ved flere universiteter. Det 
medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har tre prodekaner, 
Fakultet for medisin og helse ved NTNU har fire prodekaner og Det helsevitenskapelige 
fakultet ved Universitetet i Tromsø har fire prodekaner. Tilsvarende tittelendring er også 
gjennomført ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet 
ved UiB.  
 



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

http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Fakultet
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Forslag til vedtak 
1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til forslaget om å arbeide for at fakultetet får benytte 


prodekantittel også for visedekaner. 
2. En av prodekanene utpekes av dekan, etter godkjenning av fakultetsstyret, som 


stedfortreder for dekan i og utenfor fakultetsstyrets møter.  
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Gerd Johannessen 
 
 
 


 seksjonsleder 


25.4.2017, INSE/GEJ 
 
 
 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Sak 59-17 Prøveordning med prodekaner






 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinske fakultet 
 
 


    Delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd og offl. §13, 1.ledd 
Arkivkode:    


Sak nr. 2017/1540  Møte: 05.09.2017 


 
 
 
 


II  Fullmaktssaker: 
 


A) Tilsettingsråd 


B) Endret møtedato i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 


(Feriefullmaktsak) 


C) Utlysningssaker på dekanfullmakt 


D) Dr. grader 


 
  


 
 
 
 
 


 
 
24.08.2017/inghag 







Tilsettingsråd MED til fakultetsstyremøte 5. september 2017 
 
 
Sak 104/17   
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved SFF CCBIO, Klinisk institutt 1, eksternt 
finansiert 
 
2017/352 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 105/17  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis II (20 % bistilling) i 2 år, 9 måneder, 16 
dager ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2009/12027 
 
Vedtatt: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 107/17   
Tilsetting - endring av stillingsprosent fra 100 % til 50% for postdoktor 
 
2014/9307 
 
Saken utgår.  
 
 
Sak 108/17  
Tilsetting uten utlysning - forsker (100 % og 40 %) ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert  
 
2017/241 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 109/17  
Tilsetting uten utlysning - forsker (100 %) i 11 måneder ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2017/6135 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 110/17   
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/3132 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 111/17  
Tilsetting – forsker (40 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
  
2017/2768 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 112/17  
Forlengelse og utvidelse av delvis permisjon uten lønn for spesialistkandidat ved 
Institutt for klinisk odontologi. 
 
2016/6242 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 113/17   
Tilsetting uten utlysning - forsker (20 % bistilling) i 2 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2017/6285 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 114/17  
Tilsetting uten utlysning -  forsker (40 %) (KB Jebsen Senter) i 4 år ved Klinisk institutt 
2, Det medisinsk-odontologiske fakultet, eksternt finansiert 
 
2017/6371 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 115/17  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/3186 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 







Sak 116/17   
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/3120 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 117/17   
Tilsetjing – stipendiat (14 x 100 %) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


2017/2255 


Vedtak: 
Unntatt offentligheit 
 
 
Sak 118/17  
Tilsetjing – postdoktor (3 x 100 %) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 


2017/2256 


Vedtak: 
Unntatt offentligheit. 
 
 
Sak 119/17   
Omgjøring midlertidig forsker til fast ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 
2017/6736 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 120/17  
Tilsetting – forsker (50 %) i medisin i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2017/3212 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 121/17   
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/3132 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 







Sak 122/17  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved K.G. Jebsen senter for diabetesforskning, 
Klinisk institutt 2 
 
2017/1914 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 123/17   
Tilsetjing – universitetslektor (2 x 20 %) i 4 år ved medisinsk ferdighetssenter, Klinisk 
institutt 2, bevillingsfinansiert - sommarfullmaktssak 
 
2017/872 


Vedtak: 
Unntatt offentligheit.  
 
 
Sak 124/17   
Tilsetting – postdoktor i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert - 
sommerfullmaktssak 
 
2017/3829 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 125/17   
Tilsetting – universitetslektor (20 %) i biomedisin i 4 år ved Institutt for biomedisin - 
sommerfullmaktssak 
 
2017/289 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
 
Sak 126/17   
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert – 
sommerfullmaktssak 
 
2017/2859 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 127/17   
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 1, 
eksternt finansiert - sommerfullmaktssak 
 
2017/7633 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 128/17   
Tilsetting – forsker (10 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – 
sommerfullmaktssak 
 
2017/3826 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 129/17   
Tilsetting – forsker (100 %) ved Institutt for klinisk odontologi – sommerfullmaktssak 
 
2017/5152 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 130/17   
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – 
sommerfullmaktssak 
 
2017/3843 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 131/17   
Delvis permisjon uten lønn for spesialistkandidat ved Institutt for klinisk odontologi – 
sommerfullmaktssak 
 
2017/8561 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 132/17   
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert – 
sommerfullmaktssak 
 
2017/3795 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
   


 
Sak 133/17  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 4 år ved K.G. Jebsen senter for autoimmune 
sykdommer, Klinisk institutt 2,– sommerfullmaktssak 
 
2017/3830 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 134/17  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – 
sommerfullmaktssak 
 
2017/3827 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
 
Sak 135/17   
Tilsetting – universitetslektor (20 % bistilling) i 4 år ved Institutt for biomedisin - 
sommerfullmaktssak 


 
2017/289 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
 


Sak 137/17   
Endring av stillingsandel fra 100 % til 50 % for stipendiat ved Klinisk institutt 1 – 
sommerfullmaktssak 


 
2017/8853 


 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
 


 
 
 
 







Sak 138/17  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert – 
sommerfullmaktssak 


 
2017/3294 


 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
 


Sak 139/17  
Tilsetting – postdoktor (100 %) (Biophysics of Cell Motility) i 2 år ved Institutt for 
biomedisin – sommerfullmaktssak 


 
2017/2861 


 
Vedtak: 
 Unntatt offentlighet. 


 
 
Sak 140/17  
Tilsetting - forsker uten doktorgrad ved K.G. Jebsen senter for diabetesforskning, 
Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – sommerfullmaktssak 
 
2017/6408 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


 
 
Sak 141/17   
Tilsetting – stipendiat (2 x 100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – 
sommerfullmaktssak 


 
2017/3518 


 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 142/17  
Tilsetting – førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (karkirurgi) i 4 år og 9 
måneder ved Klinisk institutt 2 – sommerfullmaktssak 
 
2017/6120 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 143/17   
Tilsetting - universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (karkirurgi) i 4 år og 9 måneder 
Klinisk institutt 2 – sommerfullmaktssak  
 
2017/8115 
 
Vedtak: 
 Unntatt offentlighet. 











Utlysningssaker på dekanfullmakt til fakultetsstyremøte 5. 
september 2017 


 
Sak 15/17   
Utlysning - postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
eksternt finansiert 
 
2017/7003 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en 
midlertidig stilling som postdoktor (100 %) i tre (3) år med tilsetting fra høsten 2017 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er finansiert av Norges 
forskningsråd (NFR), og er knyttet til prosjektet ”Inclusive Evaluation of Public Health 
Interventions”. 


 
 
 
Sak 16/17   
Utlysing – professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (gastroenterologi) i 
4 år ved Klinisk institutt 1 
 
2017/6828 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei stilling som 
professor II (20 % bistilling) i medisin (gastroenterologi) i fire (4) år ved Klinisk institutt 
1. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte 
aktuelt å tilsetje som førsteamanuensis (20 % bistilling). Stillinga er knytt til fast 
hovudstilling som lege ved Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon, 
Haukeland universitetssjukehus.  
 


2. Stillinga er finansiert over grunnbevillinga.  
 
 


Sak 17/17   
Utlysning – stipendiat (100 %) i molekylærbiologi av nevrodegenerasjon i 3 år ved 
Klinisk institutt 1, eksternt finansiert  
 
2017/7178 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut den midlertidige 
stillingen som stipendiat (100 %) i molekylærbiologi av nevrodegenerasjon ved Klinisk 
institutt 1 for en periode på tre (3) år. Stillingen er knyttet til prosjektet «Using 
multidimensional integration of biological systems to unravel the pathogenesis of 
Parkinson’s disease» finansiert av Bergens forskningsstiftelse (BSF) og Norges 
forskningsråd (NFR). 
 


2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 


 







Sak 18/17  
Utlysning – stipendiat (100 %) i bioinformatikk og integromics i 3 år ved Klinisk 
institutt 1, eksternt finansiert  
 


2017/7204 


Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut den midlertidige 
stillingen som stipendiat (100 %) i bioinformatikk og integromics ved Klinisk institutt 1 
for en periode på tre (3) år. Stillingen er knyttet til prosjektet «Using multidimensional 
integration of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkinson’s disease» 
finansiert av Bergens forskningsstiftelse (BSF) og Norges forskningsråd (NFR). 
 


2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 
 


 
Sak 19/17  
Utlysning – professor (50 %) ved Ferdighetssenteret, Klinisk institutt 2 
 
2017/7501 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en fast 50 % stilling 
som leder (professor/førsteamanuensis) ved Ferdighetssenteret, Klinisk institutt 2.  


 
 
Sak 20/17   
Utlysning – førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (gastrokirurgi) i 4 år ved 
Klinisk institutt 1 
 
2017/7850 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut ei mellombels bistilling 
som førsteamanuensis II (20 %) i fire (4) år. Stillinga er knytt til fast hovudstilling som 
lege ved Kirurgisk klinikk, Avdeling for gastro- og akuttkirurgi, Haukeland 
universitetssjukehus. 


2. Stillinga er finansiert over grunnbevillinga. 
 
 
Sak 21/17   
Utlysning – stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin 
 
2017/7928 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en midlertidig stilling 
som stipendiat for en periode på 3 år. Stillingen er tilknyttet til prosjektet ”Targeting 
Autophagy in Glioblastoma”, finansiert av Universitetet i Bergen og prosjektet. 


 
 
Sak 22/17  







Utlysning –  professor (100 %) i medisin (hjertemedisin) ved Klinisk institutt 2 
 
2017/7984 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en fast 
stilling som professor (100 %) i medisin (hjertesykdommer), Klinisk institutt 2. Det er 
ønskelig at stillingen kombineres med en bistilling (20 %) som lege ved Haukeland 
universitetssjukehus.  


 
 
Sak 23/17   
Utlysning – universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (karkirurgi) i 5 år ved Klinisk 
institutt 2  
 


2017/8115 


Vedtak: 
1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en 


midlertidig stilling som universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (karkirurgi) ved 
Klinisk institutt 2 for en periode på fem (5) år. 
 


2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 


 


Sak 24/17   
Utlysning – professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (øre-nese-hals) i 4 
år ved Klinisk institutt 1  
 


2017/8016 


Vedtak: 
1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en midlertidig stilling 


som professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (øre-nese-hals) ved 
Klinisk institutt 1 for en periode på fire (4) år. 
 


2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 
 


 
Sak 25/17   
Utlysing – instituttleiar ved Klinisk institutt 2 i 4 år, deretter fast 100 % stilling som 
professor 
 
2017/7999 


Vedtak: 
1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut ei stilling som instituttleiar 


(professor) ved Klinisk institutt 2 for ein periode på 4 år. Stillinga er 
bevillingsfinansiert. 


 
 







Sak 26/17  
Utlysing – førsteamanuensis (100 %)  i medisin (lungesjukdomar) i 4 år ved Klinisk 
institutt 2 
 
2017/8406 


Vedtak: 
1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar å lyse ut eit vikariat som førsteamanuensis 


(100 %) i medisin (lungesjukdomar) ved Klinisk institutt 2. Stillinga er 
bevillingsfinansiert og for ein periode på 4 år. 


2. Det er ein føresetnad for utlysing at instituttet har budsjettmessig dekning for stillinga. 
 
 
Sak 27/17   
Utlysning - professor II/ førsteamanuensis (20 %, bistilling) i medisin (nevroradiologi) i 
4 år ved Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet2017/8586Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut stilling som professor II 
(20 %, bistilling) i medisin (nevroradiologi) i fire (4) år fra tilsetting, alternativt som 
førsteamanuensis (20 % bistilling). Bistillingen er tilknyttet hovedstilling som lege ved 
Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Arbeidssted er ved dette 
sjukehuset. 


 


2. Stillingen er finansiert over grunnbevilgning. 
 


Sak 28/17   
Utlysning – stipendiat (100 %) i 4 år i ernæring ved Klinisk institutt 1 
 
2017/8585 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut stilling som stipendiat i 
ernæring for en periode på 4 år ved Klinisk institutt 1. Stillingen er finansiert av UiB og 
er tilknyttet et nytt forskingsprosjektet innen ernæring som er ledet av professor Jutta 
Dierkes og professor Gunnar Mellgren.  
 


2. Stillingen finansieres av Universitetet i Bergen 
 
 
 
Sak 29/17   
Utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (indremedisin) i 5 år ved 
Klinisk institutt 2, med arbeidsplass ved Stavanger universitetssykehus  
 


2017/8758 


Vedtak: 
1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en åremålsstilling som 


førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (indremedisin) ved Klinisk institutt 2, med 
arbeidsplass ved Stavanger universitetssykehus, for en periode på fem (5) år. 
 







2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 


 
Sak 30/17  
Utlysning – stipendiat (100 %) i legevaktmedisin i 4 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2017/9188 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut stilling som stipendiat i 
legevaktmedisin for en periode på 4 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Stillingen er en del av grunnbevilgningen til Det medisinske 
fakultet og er finansiert av Universitetet i Bergen. Stillingen er i forbindelse med at 
professor Steinar Hunskår er oppnevnt som prodekan for utdanning ved MED og som 
prodekan følger det med en stilling som stipendiat.  


 
2. Stillingen finansieres av Universitetet i Bergen  


 
 
Sak 31/17   
Utlysning - førsteamanuensis (20 %, bistilling) i medisin (hjertemedisin) i 5 år ved 
Klinisk institutt 2 
 
2017/9332 
 
Vedtak: 
  


1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en åremålsstilling som 
førsteamanuensis (20 %, bistilling) i medisin (hjertemedisin) i 5 år fra 1. september 
2017 ved Klinisk institutt 2. Stillingen er tilknyttet hovedstilling som lege ved 
hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus og arbeidssted er ved dette 
sykehuset.  


 
2. Instituttet bekrefter budsjettmessig dekning for stillingen.  


 
 







Avholdte disputaser 2017 - pr. 28.08.2017
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHD Aasprang Anny IGS Gerd Natvig John Roger Andersen, Villy Våge 20.01.2017 x
2 PHD Askeland Kristin Gärtner IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell 13.01.2017 x


3 PHD Aubi Oscar Catevilla IBM Aurora Martinez Jarl Underhaug 27.01.2017 x
4 PHD Aziz Sura K1 Lars A. Akslen Elisabeth Wik 27.06.2017 x
5 PHD Berg Anna K2 Ingfrid Haldorsen Erica Werner, Camilla Krakstad 22.06.2017 x
6 PHD Berg Erik IGS Øystein Ariansen HaalaDag Moster, Rolv Terje Lie, Åse Sivertsen 13.06.2017 x
7 PHD Bjørnevik Kjetil Lauvland IGS Trond Riise Kjell-Morten Myhr, Maura Pugliatti 28.04.17 x
8 PHD Bollig Georg K1 Jan Henrik Rosland Andreas Heller 13.02.2017 x
9 PHD Bunæs Dagmar Fosså IKO Knut Norvald Leknes Anne N. Åstrøm, Kamal Mustafa 24.02.2017 x


10 PHD Dahle Geir Olav K2 Ketil Grong Knut Matre, Rune Haaverstad, Anne Jonassen 31.05.2017 x
11 PHD Davies Richard Allan K2 Silke Appel Petra Vogelsang, Roland Jonsson 09.03.2017 x
12 PHD Ding Yunpeng K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland, Eva K. R. Pedersen 24.03.2017 x
13 PHD Ellensen Eirin Nybø IGS Erik Zakariassen Steinar Hunskår, Torben Wisborg 10.08.2017 x
14 PHD Enoksen Cathrine Harstad IKO Nils Roar Gjerdet Astvaldur J Arthursson, Tina S. Wik 08.06.2017 x
15 PHD Grundt Jacob Holter K2 Trond Markestad Jakob Nakling 15.06.2017 x


16 PHD Gullbrå Frøydis IGS Marit Hafting
Guri Rørtveit, Norman Anderssen, Tone 
Smith-Sivertsen 30.05.2017 x


17 PHD Gunnes Maria Winther IGS Dag Moster Tone Bjørge 09.06.2017 x
18 PHD Gülcan Ferda IKO Anne N. Åstrøm Gunnar Ekback, Kristin Klock 10.03.2017 x
19 PHD Hangoma Peter IGS Bjarne Robberstad Knut Fylkesnes 03.05.2017 x
20 PHD Huun Johanna K2 Per Eystein Lønning Stian Knappskog 28.02.2017 x
21 PHD Katirayi Leila Georgena IGS Karen Marie Moland Godfrey Woelk, Thorkild Tylleskär 22.06.2017 x
22 PHD Kirunda Tebagalika Barbara EvaIKO Thorkild Tylleskär Henry Wamani, Lars Thore Fadnes 16.05.2017 x
23 PHD Knoop Thomas K1 Rune Bjørneklett Bjørn Egil Vikse 17.03.2017 x
24 PHD Leta Tesfaye K1 Ove Furnes Stein Håkon L. Lygre, Berit Rokne 10.03.2017 x
25 PHD Mauland Karen Klepsland K2 Erica Werner Jone Trovik, Erling A. Høivik 09.06.2017 x
26 PHD Mohamedali Hiba Mohamed Hassan IKO Marit Skeie Ellen Berggreen, Manal I M Sharafeldin 03.02.2017 x
27 PHD Mosevoll Knut Anders K2 Håkon Reikvam Steinar Skrede, Øystein Bruserud 16.06.2017 x
28 PHD Murugan Erusappa Pugazendhi IBM Donald Gullberg Helge Wiig 05.05.2017 x







29 PHD Nigatu Amare Workiye IGS Bente Moen Magne Bråtveit 30.05.2017 x
30 PHD NikpeyEsfahlan Elham IBM Helge Wiig Olav tenstad 22.05.2017 x
31 PHD Olsen Jan Roger K2 Karl Henning Kalland Anne M. Øyan, Xisong Ke 27.01.2017 x
32 PHD Omsland Maria K2 Vibeke Andresen Bjørn Tore Gjertsen 03.02.2017 x
33 PHD Papadakou Panagiota IBM Ellen Berggreen Athanasia Bletsa 04.05.2017 x
34 PHD Rebnord Ingrid Keilegavlen IGS Steinar Hunskår Hogne Sandvik 31.05.2017 x
35 PHD Reigstad Inga IBM Linda Elin Stuhr Rolf K. Reed 22.06.2017 x
36 PHD Røraas Thomas Helge IGS Sverre Sandberg Bård Støve 11.05.2017 x
37 PHD Sandvik Reidun Karin N. M. IGS Bettina Husebø Dag Aarsland, Geir Selbæk 12.01.2017 x
38 PHD Schartum-Hansen Hall K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland 23.05.2017 x
39 PHD Sætersdal Christian K1 Lars B. Engesæter Jonas Fevang 09.06.2017 x


40 PHD Thorsen Olav IGS Anders Bærheim J
Jan Olav Johannessen, Lars Fosse, Odd J. 
Kvamme 24.01.2017 x


41 PHD Triebner Kai Philipp K2 Francisco G. Real Steinar Hustad, Ane Johannessen 15.06.2017 x
42 PHD Tuntland Hanne Kristin IGS Mona Kristin Aaslund Liv Inger Strand 02.06.2017 x
43 PHD Ulesido Fekadu Massebo IGS Bernt Lindtjørn Managido Meshesa, Gebre-Michael Teshome 27.01.2017 x
44 PHD Wergeland Ida K2 Anne Ma Dyrhol Riise Inan Langeland, Tehmina Mustafa 30.03.2017 x
45 PHD Yassin Mohammed Ahmed IKO Knut Norvald Leknes Anna Wistrand, Kamal Mustafa, Zhe Xing 16.02.2017 x
46 PHD Åsrud Kathrine Sivertsen IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland 16.06.2017 x


Institutt Antall
K1 5
K2 13
IGS 16
IBM 6
IKO 6
Totalt 46







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2017 - pr. 28.08.2017
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveiledere


1 Alako Samrawit Hailu IGS Bernt Lindtjørn Kjell Arne Johansson, Ayalew Astatike
2 Alemayehu Sewhareg Belay IGS Sven G. Hinderaker Maria Emmelin, Ayelew A. Tefera
3 Almås Bjarte K1 Christian Beisland Ole Johan Halvorsen
4 Amare Hiwot Hailu IGS Bernt Lindtjørn Teferi Abegaz
5 Bakken Ninnie Helen K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Karen Rosendahl, Mathieu Roelants
6 Bentsen Pål Tore K2 Bjørn Tore Gjertsen Sonia Gavasso, Yngvar Fløisand
7 Birkenes Thomas K1 Håvard Vistnes Eirik Johan Solheim, Ove Nord Furnes
8 Bjerkvig Christopher Kalhagen K1 Torunn Oveland Apelseth Tor Hervig, Anne Berit Guttormsen
9 Bjånes Tormod Karlsen K2 Bettina Riedel Jan Schjøtt, Emmet Mc Cormack


10 Bringeland Gerd Haga K1 Christian A. Vedeler Sonia Gavasso, Kjell-Morten Myhr
11 Bruserud Ingvild Særvold K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Karen Rosendahl, Mathieu Roelants
12 Buchvold Hogne Vikanes IGS Bjørn Bjorvatn Ståle Pallesen, Siri Waage
13 Bukve Tone IGS Sverre Sandberg Anne Vegard Stavelin
14 Chalabianloo Fatemeh IGS Jørgen Bramness Gudrun Høiseth, Kjell Arne Johansson
15 Chaudry Beenish Adeel K1 Ulrike Waje-Andreassen Annette Fromm, Halvor Næss
16 Dhingra Usha IGS Vitoria Nankabirwa Halvor Sommerfelt, David Murdoch, Sunil Sazawal
17 Dongre Harsh K1 Daniela Costea Line Bjørge, Anne Chr. Johannessen
18 Eskerud Ingeborg K2 Mai Tone Lønnebakken Eva Gerdts
19 Fasmer Kristine Eldevik K1 Ingfrid Haldorsen Camilla Krakstad
20 Feng Xin K1 Xieqi Shi Stein Atle Lie
21 Fischer Johannes Maria IKO Annika Rosén Marit O.S. Skeie, Karen Rosendahl
22 Fosse Theodor Kaurin K1 Torunn Oveland Apelseth Tor Hervig, Anne Berit Guttormsen


23 Fostervold Aasmund K2 Iren Høyland Løhr Knut Øymar, Arnfinn Sundsfjord, Ørjan Samuelsen, Jørgen Bjørnholt
24 Furevik Sarah Marie Vie K2 Lars Herfindal Emmet Mccormack
25 Gaare Johannes J. K1 Charalampos Tzoulis Kristoffer Haugarvoll, Ole-Bjørn Tysnes
26 Gaulen Zhanna IKO Lars Tanum Lars Thore Fadnes
27 Goksøyr Øyvind IKO Kamal Mustafa Annika Rosén, Salwa Suliman, Torbjørn Pedersen
28 Gudbrandsdottir Gigja K1 Christian Beisland Hans Jørgen Aarstad
29 Gundersen Edvin Tang K2 Lars Herfindal Bjørn Tore Gjertsen
30 Haaland Marte Emilie Sandvik IGS Astrid Blystad Karen Marie Moland, Haldis Haukanes
31 Harris Kristin K1 Arvid Steinar Haugen Stig Harthug, Erik Søfteland, Asgjerd Litlere Moi
32 Hassan Mohamad IKO Kamal Mustafa Harald Gjengedal, Salwa Suliman, Mohamad Yassin
33 Haugland Hilde K1 Cecilie Bredrup Eyvind Rødahl
34 Hernar Ingvild IGS Marit Graue Anne Haugstvedt, Ragnhild Strandberg, Grethe S. Tell
35 Hol Haakon Ramsland K2 Susanne Miriam Hernes Jon Skranes, Gro Løhaugen
36 Husabø Gunnar IGS Einar Hovlid Jan Frich, Gunnar T. Bondevik







37 Husebye Elisabeth Synnøve K1 Nils-Erik Gilhus Marte-Helene Bjørk
38 Jakobsen Petter K1 Ketil Joachim Ødegaard Ole Bernt Fasmer, Tine Nordgreen, Jim Tørresen
39 Johnsen Boel K1 Stein Magnus Aukland Martin Biermann, Karen Rosendahl
40 Jouleh Bahareh K2 Tomas Eagan Rune Grønseth
41 K C Kunwar Jung IBM Aurora Martinez Ana Jorge Finnigan
42 Kjølle Silje K1 Lars A. Akslen Even Birkeland, Kenneth Finne
43 Kleiven Øyunn K1 Stein Ørn Torbjørn Omland, Tor Melberg, Kenneth Dickstein
44 Knapstad Mai Kalland K1 Stein Helge Glad Nordahl Frederik K. Goplen, Tove Ask, Jan Tore Skouen
45 Kristensen Torbjørn Berge K1 Jan-Erik Gjertsen Lars B. Engesæter, Eva Hansen Dybvik
46 Kvivik Ingeborg K2 Roald Omdal Cato Brede, Grete Jonsson
47 Langvatn Håkon K1 Håvard Dale Lars B. Engesæter
48 Latif Md Abdul IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig, Md Jubayer Al Hossain
49 Lea Dordi K1 Einar Gudbjørn GudlaugssKjetil Søreide
50 Legøy Thomas Aga K2 Simona Chera Luiza Mihaela Ghila
51 Lernevall Lina Sophie D. IGS Pia Dreyer Asgjerd Litlere Moi, Eva Johanne Gjengedal
52 Löffeler Sven K1 Erik Skaaheim Haug Christian Beisland
53 Lønnebotn Marianne IGS Cecilie Svanes Jorunn Kirkeleit
54 Mahootchi Elaheh IBM Jan Haavik Petri Tapani Kursula
55 Mjelle Anders Batman K1 Odd Helge Gilja Mette Vesterhus, Edda Olafsdottir
56 Molvær Anne Karin IGS Tore Julsrud Berg Marjolein M. Iversen, Grethe S. Tell
57 Mwogi Thomas IGS Thorkild Tylleskär Martin Were
58 Ness Irene IKO Manal Sharafeldin Elwalid Nasir, Anne Nordrehaug Åstrøm, Maren Gry Agdal
59 Novotny Vojtech K1 Nicola Logallo Annette Fromm, Lars Thomassen, Halvor Næss
60 Onken Annette Helga K2 Bjørn Blomberg Kristine Mørch, Pål Arne Jenum
61 Orsango Alemselam Zebdewos IGS Ingunn Engebretsen Bernt Lindtjørn, Eskindir Shumbulo
62 Pakdaman Yasaman K2 Stefan Johansson Per Morten Knappskog, Ingvild Aukrust, Ståle Ellingsen
63 Paunas Flavia Teodora K1 Bjørn Egil Vikse Kenneth Finne
64 Perez Barrionvevo Antonio Manuel IGS Cecilie Svanes Randi Bertelsen, Anne Nordrehaug Åstrøm
65 Reite Andreas K1 Morten Vetrhus Kjetil Søreide
66 Rekand Illimar Hugo IBM Ruth Brenk Bengt Erik Haug
67 Rypdal Knut K1 Stål Kapstø Bjørkly Rune A. Kroken, Rolf Gjestad, Stephen David Hart
68 Skjåkødegård Hanna Flækøy K2 Petur Juliusson Yngvild S. Danielsen, Vidar Halsteinli, Bente Frisk
69 Skorve Ellen K1 Kjell-Morten Myhr Astri J. Lundervold, Øivind Grytten Torkildsen
70 Steinsvik Elisabeth K. K1 Odd Helge Gilja Trygve Hausken
71 Strand Kristina K2 Johan Anders Fernø Gunnar Mellgren, Niklas Björkström
72 Teigland Tonje IGS Marjolein Iversen Grethe S. Tell, Johannes Haltbakk
73 Toft Johanne Holm K2 Inger Økland Inger Hjørdis Bleskestad, Lasse Gøransson
74 Tran Gia Tuong Thi K1 Charalampos Tzoulis Christian Dölle
75 Vik-Mo Audun Osland K2 Dag Aarsland Vidar Martin Steen







76 Vindenes Hilde Kristin K2 Randi Bertelsen Cecilie Svanes, Stein-Håkon Låstad Lygre
77 Watson Martin Matthew k1 Kjetil Søreide Hanne Røland Hagland
78 Ødegaard Christine Henriksen IGS Ingunn Engebretsen Marius Veseth, Brynjulf Stige
79 Aase Hildegunn Siv K1 Solveig Hofvind Ingfrid Haldorsen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 4
K1 33
K2 19
IGS 18
IKO 5
Sum 79
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Høst 2016
Styresaker O-saker


Sept. • Konstituering av fakultetsstyret
• Økonomirapport per juli 2017
• Budsjettforslag 2018
• Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater
• Utvidelse av professorstilling
• Oppnevning av prodekaner
• Oppnevning av tilsettingsråd
• Utlysninger og tilsettinger


• Årshjul for fakultetsstyret høst 2017
• Rapportering HMS-avvik 
• Dekanen orienterer 


Okt. • Økonomirapport per september 2017
• Budsjett og budsjettprosess for 2018
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 


2017oppnevning av komitéer
• Utlysninger og tilsettinger 
• Evt. Oppretting av nye studieprogram


• Referater
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2017
• Resultater fra opptaket høsten 2017
• Rapportering HMS-avvik 
• Dekanen orienterer


Nov. • Økonomirapport per oktober 2017
• Budsjettprosess 2018 – momenter ved fordeling av budsjett
• Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunden 2017 –


oppnevning av komitéer
• Utlysninger og tilsettinger


• Referater
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2017
• Rapportering HMS-avvik 
• Dekanen orienterer 


Des. • Evaluering av ny fakultetsstruktur 2013 - sluttbehandling
• Budsjett 2018 – forslag til fordeling
• Utlysninger og tilsettinger


• Referater
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2017
• Rapportering HMS-avvik for gjeldende 


periode og for høsten 2017
• Dekanen orienterer 
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Meldte avvik i perioden 7.6.2017 - 29.8.2017


Opprettet Sted Tittel Kategorisering Behandles Ved Enhet
Student / 
ansatt


16.06.2017
Personalkontoret i 4 etasje på 
Vivarium Forlatt K1 nøkkel


Innbrudd, tyveri, ran og uvedkommende i/ved 
bygg.: Annet Klinisk institutt 1 Ansatt


19.06.2017 6 etg, rom 6B108cA
knust 
kvikksøltermometer


Brudd på HMS-lovgivning og HMS-retningslinjer/-
prosedyrer.  Skadelig utslipp til miljø. Utslipp til 
luft


Institutt for biomedisin Ansatt


20.06.2017 BBB, 2A125bY Vannlekkasje
Materiell skade og bygningsmessig forhold 
(bygningsdrift meldes i Lydia): Materiell skade Institutt for biomedisin Ansatt


20.06.2017
Vivarium dør til bossrom i 
fjerde etasje


Ytterør ble stående 
åpnen Usikker på kategori Klinisk institutt 1 Ansatt


23.06.2017


Nevrologisk Forskningslab, 
Gamle Hovedbyggget, 
Haukeland 
Universitetssykehus Stikkskade


Personskade: Mindre personskade som ikke 
medførte medisinsk behandling. Feilhåndtering 
av kjemikalie/gass, biologiske faktorer og 
stålekilder: Biologiske faktorer Klinisk institutt 1 Ansatt


27.06.2017 NOB, Årstadveien 19 Branntilløp Branntilløp, brann og eksplosjon: Branntilløp
Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


05.07.2017
Sentralblokken 2. etg., rom 
5329,


Ventana 
immunfargemaskin 
mangler avtrekk


Skadelig utslipp til miljø: Utslipp til luft. 
Feilhåndtering av kjemikalier/gass, biologiske 
faktorer og strålekilder: Kreftfremkallende stoff Klinisk institutt 1 Ansatt


07.07.2017 Vivarium, 2033/2032/2030


høyr arbeidspress over 
lengre tid/bruk av 
verneutstyr i lange 
perioder (maske, 
kjeledress, hansker)


Usikker på kategori Det medisinske fakultet Ansatt


07.07.2017 Vivariet, rom 2017/2018


høyt arbeidspress over 
lang tid i kombinasjon 
med bruk av 
verneutstyr 
(kjeledress, maske, 
hansker, hette) i 2-3 
timer uten mulighet 
for pause Usikker på kategori Klinisk institutt 1 Ansatt


07.08.2017
Dyrestallen BBB gang ved rom 
7C113aY Lakasje fra tak Usikker på kategori Klinisk institutt 1 Ansatt


11.08.2017 Labbygget , 9 etasje rom 9236
Stikkskade, biologisk 
farlig materiale


Personskade: Mindre personskade som ikke 
medførte medisinsk behandling , Annet - 
Stikkskade med sprøyter som innehold 
bla.humant materiale fra kreft pasient ( blod 
celler) Klinisk institutt 2 Ansatt


14.08.2017
IBM, korridor øst, nordre del, 6 
et.


Veldig glatt gulv I 
korridor utenfor rom 
6B136A. 


Materiell skade og bygningsmessig forhold 
(bygningsdrift meldes i Lydia): Annet - Glatt gulv Institutt for biomedisin Ansatt


18.08.2017


Pasientinnskriving ved Institutt 
for klinisk odontologi. Rom 
B154 Stikk skade


Personskade: Mindre personskade som ikke 
medførte medisinsk behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


28.08.2017 B2001.002 Stikkskade
Personskade: Personskade som medførte 
medisinsk behandling Det medisinske fakultet Student
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 84/17 


Sak nr.: 2009/7497 
 


 Møte:  05.09.17 
 


 
 
Oppnevning av styrer og komiteer for ulike fond og legater ved Det 
medisinske fakultet 


 
Hva saken gjelder 
Det finnes mer enn 20 fond og legater (stiftelser) som har en form for tilknytning til Det 
medisinske fakultet. Disse har samlet en egenkapital på over 120 millioner kroner, og 
deler årlig ut mellom 1 og 3 millioner kroner i støtte til aktivitet ved fakultetet. Det er 
varierende i hvilken grad stiftelsene er tilknyttet fakultetet. I fondene som er tettest koblet 
til fakultetet består styrene utelukkende av representanter for fakultetet, mens i andre 
fond skal fakultetet kun stille med et medlem til innstillingsråd i forbindelse med utdeling 
av midler.  
 
Flere fond og legater ved fakultetet går inn i nye oppnevningsperioder for styre-
medlemmer og komitemedlemmer for utdeling av midler. I noen fond og legater 
oppnevner fakultetsstyret styremedlemmer, mens for andre skal fakultetsstyret fremme 
forslag til medlemmer som Universitetsstyret deretter oppnevner. 
 
Vi ber om fullmakt til dekan for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved 
behov. 
 


I. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende 
styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret: 


1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning 
Fondet har som formål å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene 
anorexia nervosa og bulimia nervosa. 
 
Ifølge vedtektene skal fakultetsstyret foreslå 3 medlemmer som oppnevnes av 
Universitetsstyret.  
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende styremedlemmer til Eva 
Torhilds minnefond for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021: 
 


• Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes) 
• Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


(nyoppnevnes) 
 
Klinisk institutt 1 er bedt om å komme med forslag på det tredje styremedlemmet. 
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2. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning 
Fondet har som formål å fremme odontologisk forskning og undervisning ved særlig å 
yte støtte til tiltak som er utilstrekkelig tilgodesett ved de ordinære bevilgninger til Det 
odontologiske fakultet, for eksempel reisestipend til studenter som deltar i 
utvekslingsprogrammer med utenlandske læresteder, tiltak for å bedre kontakten mellom 
fakultetet og dets tidligere studenter, foruten forskningsprosjekter. 
 
Ifølge vedtektene skal utdeling foretas av en egen utdelingskomite oppnevnt av kollegiet. 
Utdelingskomiteen består av tre medlemmer, hvorav to medlemmer oppnevnes etter 
forslag fra Det odontologiske fakultet (Det medisinske fakultet) og ett medlem etter 
forslag fra Den norske tannlegeforening v/ Bergen Tannlegeforening. 
 
Fakultetsstyret foreslår følgende medlemmer til Jubileumsfondets utdelingskomite for 
perioden 1.8.2017 til 31.7.2021: 
 


• Professor Gunhild V. Strand, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes) 
• Avdelingstannlege Harald Nesse, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes) 


3. Hormonlaboratoriets fond 
Formål: Fondets disponible avkastning skal anvendes til kjøp av utstyr og driftsmidler 
som kan fremme den vitenskapelige aktivitet ved Hormonlaboratoriet. Det kan videre 
ytes støtte til gjesteforelesere, seminarer og symposier, reisestipend til det 
vitenskapelige personale, til laboratoriets bibliotek, og til trykningsutgifter av 
vitenskapelige publikasjoner. 
 
Ifølge vedtektene består fondets styre av 4 medlemmer oppnevnt av Det akademiske 
kollegium etter forslag fra Det medisinske fakultet. Oppnevning skjer for fire år med 
adgang til gjenoppnevning. To av medlemmene innstilles av Hormonlaboratoriets 
universitetsansattes vitenskapelige personale. 
 
Fakultetsstyret foreslår følgende styremedlemmer i Hormonlaboratoriets fond for 
perioden 01.08.2017 til 31.07.2021.  


 
• Professor Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2 (leder, reoppnevnes)  
• Professor Pétur Juliusson, Klinisk institutt 2 (nyoppnevnes) 
• Professor Jørn V. Sagen, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes) 
• Professor Ottar Kjell Nygård, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes) 


4. Astrid og Edvard Riisøens legat 
Legatets formål er å fremme medisinsk forskning hva angår hjerte-/karsykdommer. 
 
Styret skal bestå av 3 medlemmer oppnevnt av Universitetet i Bergen ved styret. Av 
styremedlemmene skal det være en spesialist i hjerte-/karsykdommer og en representant 
fra familien, Edvard Riisøen. 
 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende styre-medlemmer til Astrid 
og Edvard Riisøens legat for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021: 
 


• Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, Seksjon for kardiologi (leder, 
reoppnevnes)  


• Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (nyoppnevnes)  
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• Edvard Riisøen jr. (suksessor etter Edvard Riisøen sr.) 
 


II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner 
følgende medlemmer til utdelingskomiteer: 


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


• Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen  
• Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen 
• L. Meltzers Høyskolefond (reisestøtte) 


 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende medlemmer til 
legatkomiteen for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021: 
 


• Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes) 
• Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


(nyoppnevnes)  
• Professor Karen Rosendahl, Klinisk Institutt 1 (reoppnevnes) 


 
Klinisk institutt 2 er bedt om å komme med forslag på et varamedlem. 


2. Fond til tiltak for folkehelsen 
Fondets formål er at dets avkastning skal gi støtte til medisinske tiltak i lokalsamfunnet slik 
fondets styre finner påkrevet/formålstjenlig. Fondets styre består av 3 medlemmer hvorav 
fakultetets dekan er den ene. Øvrige medlemmer er Finn Markussen og Natacha V. 
Rivera. Fakultetet er forretningsfører. 
 
Fakultetsstyret oppnevner dekan Per Bakke som medlem av styret til Fond for tiltak for 
folkehelsen for perioden 1.8.2017 til 31.7.2021. 


3. Rebekka Ege Hegermanns legat 
Legatets formål: Legatets nettoavkastning etter at der er fortatt avsetning som bestemt i 
§4, skal i overensstemmelse med §1 benyttes til å oppnå - på en måte som legatets 
styre finner mest tjenlig - at resultatene av den medisinske vitenskapelige forskning 
snarest og best mulig kommer den praktiske sykebehandlingen til gode. Styret kan i den 
anledning gi studie- og reisestipender til norske praktiserende leger og til 
vitenskapsmenn, og det kan også gi bidrag til spesielle forskningsoppdrag. Stipender kan 
også tildeles annet medisinsk personell hvis arbeide tar sikte på å omsette medisinske 
forskningsresultater i behandling av de syke.  
 
Fondets styre består av 3 medlemmer hvorav fakultetets dekan er den ene. Øvrige 
medlemmer er Lorentz Irgens og Erik Werner Nilsen. Isdal Consult er forretningsfører. 
 
Fakultetsstyret oppnevner dekan Per Bakke som medlem av styret til Rebekka Ege 
Hegermanns legat. 
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4. Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap 
Fondets formål er å fremme vitenskapelige medisinske arbeider gjennom prisbelønning 
av utførte arbeider. 
Ifølge vedtektene styres fondets virksomhet av et styre på tre medlemmer med 
personlige varamedlemmer: 


 
a) Dekan med prodekan som varamedlem. 
b) En professor som medlem og ett som varamedlem valgt av og blant 


professorene ved fakultetet 
c) En vitenskapsperson eller lege som medlem og en som varamedlem, bosatt i 


Bergen eller omegn, oppnevnt av det Medisinske selskap i Bergen. 


Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende 
medlemmer/varamedlemmer til Søren og Sigurd Falchs fond for perioden 1.8.2017 til 
31.7.2021: 
 


a) Dekan Per Bakke (leder) 
Varamedlem, prodekan Marit Bakke 


b) Professor Anne Isine Bolstad, Institutt for klinisk odontologi (nyoppnevnes) 
Varamedlem oppnevnes 


c) Olav Henrik Haugen (reoppnevnes) 
Varamedlem, Halvor Næss (reoppnevnes) 


Forslag til vedtak: 


I. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet foreslår følgende 
styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret: 


1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 1.8.2017 til  
31.7.2021 


Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes) 
Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nyoppnevnes) 


2. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning – 
periode 1.8.2017 til 31.7.2021 


Professor Gunhild V. Strand, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes) 
Avdelingstannlege Harald Nesse, Institutt for klinisk odontologi (reoppnevnes) 


3. Hormonlaboratoriets fond – periode 1.8.2017 til 31.7.2021 
Professor Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2 (leder, reoppnevnes)  
Professor Pétur Juliusson, Klinisk institutt 2 (nyoppnevnes) 
Professor Jørn V. Sagen, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes) 
Professor Ottar Kjell Nygård, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes) 


4. Astrid og Edvard Riisøens legat – periode 1.8.2017 til 31.7.2021 
Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, Seksjon for kardiologi (leder, reoppnevnes)  
Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (nyoppnevnes) 
Edvard Riisøen jr. (suksessor etter Edvard Riisøen sr.) 
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II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner 
følgende medlemmer til utdelingskomiteer: 


1. Legatkomité – periode 1.8.2017 til 31.7.2021 
Professor Helge Wiig, Institutt for biomedisin (reoppnevnes) 
Professor Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (nyoppnevnes)  
Professor Karen Rosendahl, Klinisk Institutt 1 (reoppnevnes) 


2. Fond til tiltak for folkehelsen – periode 1.8.2017 til 31.7.2021 
Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet 


3. Rebekka Ege Hegermanns legat 
Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet 


4. Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap 
– periode 1.8.2017 til 31.7.2021 


Dekan Per Bakke (leder) 
Varamedlem, prodekan Marit Bakke 
 
Professor Anne Isine Bolstad, Institutt for klinisk odontologi (nyoppnevnes) 
Varamedlem oppnevnes 
 
Olav Henrik Haugen (reoppnevnes) 
Varamedlem, Halvor Næss (reoppnevnes) 
 
 
 
Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved 
behov. 
 
Per Bakke  
dekan  Ørjan Hauge 
 
 
24.08.2017/GJB/ØRH  
 


 ass. fakultetsdirektør 
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