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Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 114/16: Budsjett 2017 - forslag til fordeling.  
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d) Instituttene – status pr april 2017 (vedlegg) 


 


 


Hva saken gjelder 
Denne saken gjør rede for; 


• Økonomistatus pr april 2017  
• Årsprognose for grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet.  
• Status instituttene pr april 2017 


 


Sammendrag  


Totaløkonomien 
Resultatet pr april 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. For den 
eksterne aktiviteten reduseres forventningene med 4 millioner kroner til 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 april har fakultetet et overskudd på 14,8 millioner kroner som er 1,9 millioner lavere enn budsjettert.  


Eksternt finansiert virksomhet 
Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet, hovedsakelig for NFR- og «Annen»-aktivitet. Forventningene 
for NFR er redusert med 4 millioner kroner. I hovedsak fordi lønn er lavere enn forventet pr april 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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Status instituttene 
Vedlagt er en oversikt over status for instituttene pr april 2017. Så langt er det relativt små avvik i den 
økonomiske utviklingen. IGS jobber målrettet for å redusere underskuddet.  
 
 


Tema i økonomirapportene til fakultetsstyret 
Følgende tema er planlagt i økonomirapportene til møtene i fakultetsstyret i løpet av 2017. Temaene gir 
fakultetsstyret bedre oversikt og forståelse av ulike områder i økonomien vår.  
 
September - økonomimodell og presentasjon av økonomien 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 april 2017 til orientering.  
 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  
 


 Beathe Bjørneberg 
seksjonssjef  


 
 
Vedlegg:  


- Økonomirapport pr. april 2017 
- Status instituttene pr april 2017 


 
 
 
12.06.2017 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport MOF april 2017  
 


Grunnbevilgningen (GB) 
Ved utgangen av april har fakultetet et resultat på 14,8 millioner kroner. Det er 1,9 millioner kroner mindre 
enn budsjett. De enkelte elementene i resultatet gjennomgås nedenfor. 
 
Tabell 1: Regnskap pr april 2017 (tall i hele 1 000) 


 


Inntektene pr april er 247,8 millioner kroner. Det er 0,5 millioner kroner mindre enn budsjett og 17,3 
millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Reelt sett er inntektene 2,5 millioner høyere enn budsjett 
fordi 3,0 millioner kroner knyttet til kvalifiseringsprogrammet (Helsedirektoratet) ikke ble innbetalt før i 
mai. Innbetalingen er som budsjettert, men er budsjettert i mars og regnskapsføres i mai. 
 
Inntektene har økt betydelig fra i fjor fordi: 


- Ny virksomhet ved overføring til oss for Globale samfunnsutfordringer  
- Helårseffekt for midler til verdensledende forskere.  
- Fakultetet har økte resultatinntekter fra Kunnskapsdepartementet som følge av gode resultater og 


endring modell fra KD. 
 
Utstyr og varekjøp: Pr april er det kjøpt varer og utstyr for til sammen 7,9 millioner kroner. Det er 1,2 
millioner høyere enn budsjett. Avviket er i hovedsak et 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 april er 179,6 millioner kroner. Det er 3,1 millioner mindre enn budsjettert og 9,2 
millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. Alle instituttene har positive avvik i personalkostnader og 
innsparingene er sammensatt.  Blant annet er lønnsutbetalingene til postdoktorer og stipendiater lavere 
enn budsjett (3,0 millioner kroner) og samlet er det regnskapsført større refusjoner fra NAV (2,6 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.  
 
Andre driftskostnader er 24,1 millioner kroner ved utgangen av april. Det er 2,1 million kroner mer enn 
budsjett og 0,6 millioner lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette er i hovedsak periodiseringsavvik. 
 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil i 
år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 690 913           248 272         247 813     -459      -0,2 % 230 539 7 %
Utstyr og varekjøp 25 191              6 660             7 874         -1 214    -18,2 % 5 960 -32 %
Lønn 512 868            182 695         179 628      3 067     1,7 % 170 448 -5 %
Andre driftskostn 92 777              21 990           24 082        -2 092    -9,5 % 24 652 2 %
Internhandel 60 053              20 301           21 458        -1 156    -5,7 % 31 534 32 %
Sum kostn 690 889           231 647         233 041     -1 394   -0,6 % 232 594    0 %
Driftsresultat 24                   16 625           14 772       -1 854   -2 054       819 %
Overføringer fra året før 14 976              14 976           14 975        -1          20 937


Resultat 15 000              31 601           29 746        -1 855    18 882      
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Netto internhandel (interne inntekter og interne kostnader) er 21,5 millioner kroner pr april. Det er netto 
1,1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Frikjøp og dekningsbidrag er begge litt større enn budsjett så 
langt i år, men vi er belastet resultatet med merforbruk i eksternt finansiert virksomhet med 1,7 millioner 
kroner. 
 
Avskrivninger og reinvestering (motpart 81) er interne transaksjoner i regnskapet som viser om vi 
reinvestering i takt med avskrivninger. Pr april er eksisterende utstyr avskrevet med 8,5 millioner kroner 
mens vi har kjøpt inn nytt utstyr og overført utstyr finansiert av eksterne midler for 13,5 millioner kroner. 
Det er positivt fordi vi har fått mer utstyr enn det vi har «brukt».  
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Pr april er den eksterne aktiviteten 80,8 millioner kroner Det er lavere enn både budsjett og aktivitetene på 
samme tid i fjor (se tabell 4).  
 
Tabell 4: BOA pr april 2017 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktiviteten er 0,4 millioner kroner pr april. Det er som forventet og på samme nivå som i fjor. Det 
er i hovedsak IGS som har oppdragsaktivitet.  
 
Norges forskningsråd (NFR): Pr april er aktiviteten 37,6 millioner kroner. Det er 6,4 millioner kroner lavere 
enn budsjett. Alle instituttene har noe lavere aktivitet enn planlagt. Det er noe lavere lønn (2,3 millioner 
kroner) hos de fleste instituttene som viser tyder på noe forsinket oppstart av prosjekter. 
 
EU-prosjekter: Aktiviteten pr april er 6,0 millioner kroner. Det er 1,7 millioner kroner høyere enn budsjett 
og 1,4 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.  
 
Annen bidragsaktivitet: Pr april er annen bidragsaktivitet på 36,1 millioner kroner. Det er lavere enn 
budsjett og litt lavere enn april i fjoråret (se tabell 4). Prosjektene har et mindre avvik på lønn, og det 
forventes at aktiviteten vil nå budsjettert nivå. 
 
Tabell 5: Annen bidragsaktivitet pr april 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 
 
 
Gjennomstrømningsmidler: Ved utgangen av april er det videreformidlet 12,1 millioner kroner til forskning 
utenfor UiB. Det er i hovedsak knyttet til NFR-prosjekt og største delen (6,9 millioner kroner) har gått til 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 4 300 1 598 1 186 -412 1 773 -588


NFR - bidragsaktivitet* 109 700 43 961 37 586 -6 375 22 394 15 193        


EU - bidragsaktivitet 13 300 4 272 5 980 1 708 1 386 4 594         


Annen bidragsaktivitet 107 700 40 682 36 090 -4 592 37 471 -1 381        
Sum BOA 235 000 90 513 80 842 -9 670 63 024 17 818


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 8 419 9 370 951 23 586


Organisasjoner -2 400 0 2 400 -7 164


Gaveforsterkning 3 450 1 669 -1 781 8 543


Gaver 22 194 17 635 -4 559 58 809


Næringsliv/privat 1 958 1 295 -663 5 328


Stiftelser 6 074 4 688 -1 386 15 393


Annet 988 1 447 459 3 205


Totalsum 40 682 36 103 -4 579 107 700
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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 (90%) av gjennomstrømningsmidlene viderefordeles fra IGS. 
 
Tabell 6: Gjennomstrømningsmidler pr april 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 
 
 
Overføringer BOA: Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved utgangen av april 160,3 millioner kroner. Det 
er en økning på nær 20 millioner kroner fra forrige måned. Dette skyldes i hovedsak innbetalinger fra NFR. 
Overførte midler i BOA har økt hittil i år noe som også tyder på forsinket prosjektoppstart. 
 
Tabell 7: Overføringer BOA pr april 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 


 
 


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 totalt vel 
20 millioner kroner. 
 
Det økte effektiviseringskravet som ble belastet alle fakultetene, for oss på 1,7 millioner kroner, er pr april 
innarbeidet i budsjettet på fakultetsnivå. Det vil si at instituttene i tillegg til økte budsjettrammer er 
skjermet for dette rammekuttet og dermed ikke har fått krav om innstramminger i aktiviteten. 
 
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. 
 


Finansieringskilde Budsjett Regnskap Avvik  Årsbudsjett
NFR 14 079    11 119      2 960      56 317       
Andre 1 560      976          584         6 241         
Totalsum 15 639    12 096      3 543      62 558       


Finansierings kilde Overføring


Oppdragsaktivitet 7 229
NFR - bidragsaktivitet 29 987
EU - bidragsaktivitet 7 466
Annen bidragsaktivitet Statlige 10 195


Organisasjoner 1 355


Gaver 52 796


Gaveforsterkning 29 576


Næringsliv/privat 6 419


Stiftelser 4 419


Annet 10 823


Totalt Annen bidragsaktivitet 115 581
Totalsum 160 263
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Når det gjelder den eksterne aktiviteten, er spesielt NFR-aktiviteten lavere enn forventet. Her er det også 
lavere lønn. Prognosen for NFR-aktivitet reduseres derfor med 4 millioner kroner. 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 0,3 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 april 2017 


 
 


 
12. mai 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  Årsbudsjett


Kostn. 2 400 278 2 122 7 704
Overf. -10 904 -10 905 1 -7 704
Resultat -8 504 -10 627 2 123 0
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Økonomistatus for enhetene ved MOF 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret får rapportert økonomistatus og nøkkeltall pr institutt to ganger pr år. Forrige rapportering 
var i styremøtet 26. oktober 2016. Tabellene er satt opp etter samme mal som forrige rapportering. For 
hvert institutt vises det økonomisk status for grunnbevilgning og eksternfinansiert aktivitet (BOA) samt 
utvikling i årsverk for begge disse områdene. I tillegg er det knyttet tilsvarende kommentarer til 
rekrutteringsstillinger, fakultetsadministrasjonen og avsetninger til fellesoppgaver ved fakultetet. 


Nøkkeltall 
De grafiske fremstillingene nedenfor viser hvordan forventet økonomisk aktivitet og årsverk er fordelt 
mellom institutter og andre enheter. Totalt er fakultetets grunnbevilgning 690 millioner kroner. 
Fellespostene ved fakultetet (rekrutteringsstillinger, fakultetsadministrasjon, husleie mm), utgjør vel 1/3 av 
fakultetets samlede grunnbevilgningsøkonomi.  


Den eksternfinansierte aktiviteten er budsjettert til 235 millioner kroner, men årsprognosen for fakultetet 
samlet er justert ned til 231 millioner kroner på bakgrunn av lavere aktivitet enn forventet så langt i år. 


 


 
Figur 1: Fordeling årsbudsjett GB 2017 


 


 
Figur 2: Fordeling årsbudsjett BOA 2017 


 
 


 
Figur 1: Årsverk GB pr april 2017 


 


 
Figur 4: Årsverk BOA pr april 2017 
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Institutt for biomedisin (IBM) 
IBM har god kontroll på sin økonomi og forventer å bruke tildelte midler i løpet av året. Det er budsjettert 
med 5,5 millioner i overføringer til neste år knyttet til kjernefasilitetene MIC og PROBE, til reinvestering i 
utstyr. Usikkerhet i instituttets overføringer er knyttet til når investeringene vil være gjennomført. 
Instituttet har stor oppmerksomhet på dette og rapporterer på dette månedlig. 


Tabell 1: IBM - regnskap pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


Den eksternfinansierte aktiviteten er vist i tabellen nedenfor. Aktiviteten pr april er lavere enn budsjett, 
men høyere enn på samme tid i fjor. Det pågår flere store innkjøpsaktiviteter som kommer senere enn 
budsjettert. 


Tabell 2: IBM - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


Instituttet har en stabil bemanning i grunnbevilgningen, men har en nedgang i de administrative stillingene. 
Dette er midlertidig og rekruttering pågår. De eksternt finansierte stillingene varierer noe i henhold til 
aktivitet. 


Tabell 3: IBM - antall årsverk 2014-2017 Grunnbevilgning 


 


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 71 075       28 897       28 889       -8              0,0 % 25 813 12 %
 Utstyr og varekjøp 9 817         2 031         454            1 577         77,6 % 1 405 68 %
 Lønn 63 097        22 405        21 893        512            2,3 % 21 271 -3 %
 Andre driftskostn 11 379        3 551         1 950         1 601         45,1 % 2 898 33 %
 Internhandel -6 742        -1 654        -2 202        549            33,2 % -3 249 -32 %
 Sum kostn 77 551       26 334       22 095       4 239         16,1 % 22 326       1 %
 Driftsresultat -6 477        2 564         6 794         4 231         3 488         95 %
 Overføringer fra året før 11 977        11 977        11 976        -1               11 916
 Resultat 5 500         14 540        18 770        4 230         15 404        


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 0 0
NFR - bidragsaktivitet* 27 000 14 341 10 917 -3 424 4 735 6 182         
EU - bidragsaktivitet 3 100 615 588 -27 333 255            
Annen bidragsaktivitet 27 050 12 248 9 285 -2 963 10 324 -1 039        
Sum BOA 57 150 27 204 20 790 -6 414 15 392 5 398


 Grunnbevilgning   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Amanuensis 1,0          
Forsker 1,0          1,0          
Førsteamanuensis 3,0          2,2          3,0          2,0          3,0          2,0          
Førsteamanuensis II 0,2          0,4          0,2          0,2          0,3          0,3          
Postdoktor
Professor 26,9        27,9        29,0        28,6        28,6        28,6        
Professor II 0,6          0,8          0,4          0,4          0,4          0,4          
Stipendiat 1,0          
Universitetslektor 0,2          0,2          0,2          
Sum Vitenskapelige 32,7        31,3        32,6        31,4        33,5        32,5        


Administrative 11,3        12,3        11,8        11,5        11,0        10,0        
Tekniske 37,1        37,0        35,2        35,7        36,7        35,4        
Sum teknisk/administrative 48,4        49,3        47,0        47,2        47,7        45,4        
Sum årsverk 81,1        80,6        79,6        78,6        81,2        77,9        
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Tabell 4: IBM - antall årsverk 2014-2017 eksternt finansiert (BOA) 


 


 


Institutt for klinisk odontologi (IKO) 
Instituttet består også av Odontologisk universitetsklinikk (OUK), som gir studentene praktisk klinisk trening 
gjennom studieløpet ved å håndtere et stort omfang av pasienter gjennom året. 


IKO skiller seg fra de andre instituttene ved at vel 4 % av inntektene ikke kommer fra 
Kunnskapsdepartementets tildeling til universitetet, men fra Helsedirektoratet og pasientinntekter for å 
dekke deler av den kliniske virksomheten. 


Økonomien ved IKO er i større grad enn de andre enhetene preget av svingninger i aktiviteten som følge av 
klinikkdriften.   


Tabell 5: IKO - regnskap pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


IKO har få eksterne prosjekter. To EU-prosjekter ble avsluttet i fjor. Disse er ikke erstattet av nye prosjekter 
og den eksterne aktiviteten har derfor gått ned. 


Tabell 6: IKO - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


Tabellene nedenfor viser utviklingen i bemanning ved IKO i grunnbevilgningen og eksternfinansierte 
virksomheten. I 2014 ble lønnskostnadene for en del ansatte flyttet fra ekstern finansiering til 
grunnbevilgning ved endring av regnskapsprinsipp.   


 Eksterne   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 15,2       20,4       14,3       15,0       12,3       15,3       
Førsteamanuensis II 0,4         0,2         0,4         0,4         0,4         0,4         
Postdoktor 10,0       12,0       11,0       11,8       9,8         9,8         
Professor II 0,1         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         
Stipendiat 11,0       5,8         3,2         3,0         2,0         2,0         
Sum Vitenskapelige 36,7      38,7      29,2      30,5      24,8      27,8      


Administrative 1,0         1,0         
Tekniske 3,5         3,0         6,0         5,1         4,8         6,4         
Sum teknisk/administrative 4,5        4,0        6,0        5,1        4,8        6,4        
Sum årsverk 41,2       42,7       35,2       35,6       29,6       34,2       


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 126 083     38 415       35 499       -2 916        -7,6 % 35 347 0 %
 Utstyr og varekjøp 8 115         2 993         3 355         -362           -12,1 % 3 065 -9 %
 Lønn 101 871      36 658        35 375        1 282         3,5 % 36 041 2 %
 Andre driftskostn 22 377        6 998         7 000         -2               0,0 % 5 894 -19 %
 Internhandel -483           150            -191           341            227,5 % 1 602 112 %
 Sum kostn 131 879     46 799       45 539       1 259         2,7 % 46 602       2 %
 Driftsresultat -5 796        -8 384        -10 041      -1 657        -11 255      11 %
 Overføringer fra året før 2 707         2 707         2 707         1                4 507
 Resultat -3 090        -5 677        -7 334        -1 656        -6 748        


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 200 200 0 -200 0 0
NFR - bidragsaktivitet* 3 059 1 109 1 171 62 672 499            
EU - bidragsaktivitet 0 0 0 0 -832 832            
Annen bidragsaktivitet 738 370 1 281 911 221 1 060         
Sum BOA 3 997 1 679 2 452 773 60 2 391
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Tabell 7: IKO - antall årsverk grunnbevilgning 2014-2017 


 


 


Tabell 8: IKO - antall eksternt finansierte årsverk 2014-2017 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Grunnbevilgning   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Avdelingstannlege 7,7          8,7          7,8          8,4          7,0          7,4          
Forsker 1,3          
Førsteamanuensis 10,9        10,0        10,1        9,4          7,3          7,5          
Førsteamanuensis II 0,2          0,4          0,2          0,2          0,6          0,6          
Instruktørtannlege 16,0        15,5        18,5        15,2        16,6        17,1        
Instruktørtannlege med godkjen 0,6          1,5          0,9          0,7          0,4          0,4          
Postdoktor 0,2          0,4          
Professor 14,8        14,3        16,2        16,8        17,3        17,8        
Professor II 0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          0,2          
Spesialistkandidat 6,0          6,3          5,2          5,0          5,0          5,0          
Spesialtannlege 6,9          5,7          5,1          4,4          5,1          5,1          
Stipendiat 0,8          2,0          1,8          2,3          4,8          3,3          
Sum Vitenskapelige 64,2        64,8        65,8        63,9        64,3        64,3        


Administrative 17,8        17,2        18,0        18,0        17,6        17,2        
Tekniske 69,2        69,4        67,4        67,6        71,1        70,9        
Sum teknisk/administrative 87,0        86,6        85,4        85,6        88,7        88,1        
Sum årsverk 151,1       151,4       151,2       149,4       153,0       152,4       


 Eksterne   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Avdelingstannlege
Forsker 1,0         1,0         1,0         2,2         2,2         
Instruktørtannlege
Postdoktor 0,6         1,0         0,5         


Professor 0,5         0,5         


Professor II 0,1         0,2         


Spesialistkandidat 0,3         
Spesialtannlege 0,2         
Stipendiat 1,3         1,0         1,0         1,5         1,0         1,0         
Sum Vitenskapelige 3,9        2,0        2,2        3,5        3,2        3,2        


Administrative
Tekniske 1,0         1,0         1,0         0,8         0,8         
Sum teknisk/administrative 1,0        1,0        1,0        -        0,8        0,8        
Sum årsverk 4,9         3,0         3,2         3,5         4,0         4,0         







5 
 


Klinisk institutt 1 (K1) 
K1 har hatt underskudd i annuum siden etableringen. Ved utgangen av 2016 var underskuddet nedbetalt. 
Det er god kontroll og økonomistyring ved instituttet. 


 
Tabell 9: K1 - regnskap pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


K1 har hatt en vekst i BOA de siste årene, blant annet som følge av Senter for fremragende forskning - 
CCBIO. Pr april er aktiviteten noe lavere enn budsjett, men instituttet melder økt aktivitet for hele året. 


Tabell 10: K1 - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


K1 har hatt en nedgang i årsverk siden etableringen som vist i tabellen nedenfor. I perioden før 
etableringen av de to nye kliniske instituttene var det en vekst i antall årsverk. Instituttet har økning i 
eksternt finansierte stillinger. 


Tabell 11: K1 - antall årsverk grunnbevilgningen 2014-2017 


 


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 69 695       25 708       25 489       -219           -0,9 % 26 330 -3 %
 Utstyr og varekjøp 1 771         336            1 739         -1 403        -417,7 % 200 -769 %
 Lønn 62 081        22 352        21 809        543            2,4 % 21 258 -3 %
 Andre driftskostn 11 986        3 348         1 773         1 575         47,0 % 2 683 34 %
 Internhandel -6 408        -1 441        -1 423        -17             -1,2 % -996 43 %
 Sum kostn 69 430       24 596       23 898       697            2,8 % 23 145       -3 %
 Driftsresultat 265            1 112         1 590         478            3 184         -50 %
 Overføringer fra året før 5 466         5 466         5 526         60              2 831


 Resultat 5 731         6 578         7 117         538            6 015         


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 0 0


NFR - bidragsaktivitet* 16 000 5 683 4 999 -685 4 053 946            


EU - bidragsaktivitet 0 0 0 0 0 -0               


Annen bidragsaktivitet 21 700 7 753 6 939 -814 7 230 -291           
Sum BOA 37 700 13 437 11 938 -1 499 11 283 655


 Grunnbevilgning   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 1,0          1,0          1,0          1,0          2,0          2,0          
Førsteamanuensis 4,0          3,6          2,2          2,0          2,3          2,2          
Førsteamanuensis II 3,8          4,4          4,6          4,6          4,2          4,8          
Postdoktor
Professor 27,6        26,4        24,1        24,1        24,2        23,0        
Professor II 6,0          5,6          5,6          5,8          5,8          5,9          
Stipendiat
Universitetslektor 3,7          3,6          3,4          3,4          3,9          3,7          
Sum Vitenskapelige 46,1        44,6        40,9        40,9        42,4        41,6        


Administrative 11,3        11,1        10,3        11,6        11,6        11,7        
Tekniske 27,8        30,6        26,8        28,8        26,5        27,5        
Sum teknisk/administrative 39,1        41,7        37,1        40,4        38,1        39,2        
Sum årsverk 85,2        86,2        77,9        81,2        80,4        80,7        
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Tabell 12: K1 - antall eksternt finansierte årsverk 2014-2017 


 


 
 


Klinisk institutt 2 (K2) 
K2 har hatt som målsetning å få en god struktur på økonomien og skape nødvendig handlingsrom for 
utvikling. Avvikene pr nå er i hovedsak periodiseringsavvik.  K2 har mange og store eksternt finansierte 
prosjekt.  


Det jobbes målrettet for å etablere gode rutiner for oppfølging av prosjekter.  K2 rapporterer en samlet 
overføring på 4,3 millioner samlet for grunnbevilgningen. 


Tabell 13: K2 - regnskap pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


K2 har størst eksternt finansiert aktivitet ved fakultetet med en målsetning for 2017 på 84,0 millioner 
kroner. Pr april ligger instituttet under budsjett, men forventer at aktiviteten vil ta seg opp utover året slik 
at samlet planlagt aktivitet oppnås.  


Tabell 14: K2 - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


K2 har en relativt stabil bemanning i grunnbevilgningen. Den eksternfinansierte virksomheten finansierer 
om lag like mange stillinger som i 2014.. 


 Eksterne   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 6,2         5,2         9,0         10,1       7,3         5,9         
Førsteamanuensis 0,2         0,2         0,5         0,5         0,5         0,5         
Førsteamanuensis II 0,4         0,8         1,0         1,0         1,3         1,4         
Postdoktor 3,0         5,0         4,0         4,0         4,0         
Professor 0,2         0,5         0,5         
Professor II 2,4         3,2         3,4         3,6         3,8         4,0         
Stipendiat 2,0         3,0         3,0         3,0         2,0         
Universitetslektor 0,6         0,4         0,2         0,2         0,2         0,2         
Sum Vitenskapelige 10,0      14,8      22,1      22,4      20,6      18,5      


Administrative 1,2         1,0         1,2         1,2         1,3         2,0         
Tekniske 1,5         4,5         4,7         4,2         4,7         4,7         
Sum teknisk/administrative 2,7        5,5        5,9        5,4        6,0        6,7        
Sum årsverk 12,7       20,3       28,0       27,8       26,6       25,2       


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 110 014     41 538       44 403       2 865         6,9 % 37 475 18 %
 Utstyr og varekjøp 4 100         1 200         1 919         -719           -59,9 % 1 083 -77 %
 Lønn 92 915        32 428        32 117        311            1,0 % 29 313 -10 %
 Andre driftskostn 22 080        4 154         6 300         -2 146        -51,7 % 4 922 -28 %
 Internhandel -5 445        -518           628            -1 146        -221,1 % 2 956 79 %
 Sum kostn 113 649     37 264       40 965       -3 701        -9,9 % 38 273       -7 %
 Driftsresultat -3 635        4 274         3 439         -835           -798           531 %
 Overføringer fra året før 7 971         7 971         8 728         757            6 682
 Resultat 4 336         12 246        12 167        -79             5 884         


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 0 0 0 0 -249 249
NFR - bidragsaktivitet* 28 000 10 859 9 891 -968 5 293 4 598         
EU - bidragsaktivitet 9 000 3 245 4 928 1 683 1 364 3 564         
Annen bidragsaktivitet 47 000 16 298 12 812 -3 486 13 859 -1 047        
Sum BOA 84 000 30 402 27 631 -2 771 20 267 7 364
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Tabell 15: K2 - antall årsverk i grunnbevilgningen 2014-2017 


 


 


Tabell 16: K2 - antall eksternt finansierte årsverk 2014-2017 


 


 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 
IGS har hatt utfordringer i grunnbevilgningsøkonomien i et par år. Også ved utgangen av 2017 forventes det 
at instituttet vil ha et underskudd. I 2017 isolert sett forventes det et overskudd, slik at underskuddet 
reduseres. I 2017 har IGS fått ny aktivitet gjennom overtagelsen av globale samfunnsutfordringer.  


Det er en tett dialog mellom fakultetsledelsen og instituttet om den økonomiske situasjonen. 


 Grunnbevilgning   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 1,0          
Førsteamanuensis 5,5          3,2          4,2          7,1          6,7          7,7          
Førsteamanuensis II 2,4          2,4          2,4          2,4          2,2          2,2          
Postdoktor 2,0          1,0          1,0          


Professor 40,7        39,1        36,9        37,5        39,4        38,4        
Professor II 4,8          5,1          5,3          5,4          5,5          5,7          
Stipendiat 1,0          
Universitetslektor 1,8          1,6          2,9          3,4          2,9          3,9          
Sum Vitenskapelige 57,2        53,4        52,7        55,8        57,7        57,9        


Administrative 12,6        14,0        12,5        11,0        13,5        13,5        
Tekniske 36,2        39,7        36,3        35,8        37,4        38,6        
Sum teknisk/administrative 48,8        53,7        48,8        46,8        50,9        52,1        
Sum årsverk 106,0       107,1       101,5       102,6       108,6       110,0       


 Eksterne   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 18,9       27,3       26,1       28,6       30,1       24,2       
Førsteamanuensis 0,7         0,2         0,3         0,3         


Førsteamanuensis II 1,6         1,8         1,8         1,8         1,8         2,2         
Postdoktor 12,5       15,0       17,5       14,0       12,0       12,3       
Professor 0,7         0,5         0,5         0,5         1,5         
Professor II 1,0         1,2         1,2         1,2         1,2         1,2         
Stipendiat 13,0       14,0       14,0       13,6       11,6       11,8       
Universitetslektor
Vitenskapelig assistent
Sum Vitenskapelige 48,4      59,5      61,4      60,0      57,2      53,2      


Administrative 1,0         1,0         0,9         0,5         0,8         0,8         
Tekniske 12,1       12,3       12,0       12,6       8,6         9,6         
Sum teknisk/administrative 13,1      13,3      12,9      13,1      9,4        10,4      
Sum årsverk 61,5       72,8       74,3       73,1       66,6       63,6       
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Tabell 17: IGS - regnskap pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


Tabell 18: IGS - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


IGS har hatt en stabil bemanning totalt sett. Økningen i administrative stillinger skyldes ny virksomhet 
gjennom etter- og videreutdanningen samt globale samfunnsutfordringer.  
 
Tabell 19: IGS - antall årsverk i grunnbevilgningen 2014-2017 


 


Tabell 20: IGS - antall eksternt finansierte årsverk 2014-2017 


 


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


 Inntekter 79 426       28 276       26 341       -1 935        -6,8 % 21 116 25 %
 Utstyr og varekjøp 1 188         100            155            -55             -55,0 % 124 -25 %
 Lønn 67 694        25 177        24 984        193            0,8 % 21 771 -15 %
 Andre driftskostn 12 159        3 289         2 308         981            29,8 % 2 334 1 %
 Internhandel -3 504        -1 459        23              -1 481        -101,6 % 2 966 99 %
 Sum kostn 77 538       27 108       27 469       -362           -1,3 % 27 195       -1 %
 Driftsresultat 1 889         1 168         -1 129        -2 297        -6 078        81 %
 Overføringer fra året før -4 269        -4 269        -4 267        2                160
 Resultat -2 380        -3 100        -5 396        -2 295        -5 919        


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 5 237 1 778 1 186 -592 2 022 -837
NFR - bidragsaktivitet* 30 485 10 253 8 763 -1 490 5 892 2 871         
EU - bidragsaktivitet 1 436 491 464 -28 521 -58             
Annen bidragsaktivitet 18 985 6 605 5 705 -899 5 498 208            
Sum BOA 56 143 19 127 16 118 -3 009 13 934 2 184


 Grunnbevilgning   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 1,6          1,0          


Førsteamanuensis 8,1          9,9          10,0        9,8          10,2        9,7          
Førsteamanuensis II 1,0          1,4          1,2          1,4          1,4          1,4          
Professor 34,1        33,7        31,7        32,9        33,0        32,7        
Professor II 2,0          1,7          1,8          1,6          1,5          1,5          
Stipendiat 1,0          1,0          
Universitetslektor 1,3          1,3          0,9          1,4          1,1          1,5          
Sum Vitenskapelige 49,1        49,0        46,6        47,1        47,2        46,8        


Administrative 16,3        15,9        16,9        16,8        25,0        24,3        
Tekniske 1,8          2,8          3,7          3,8          3,8          3,8          
Sum teknisk/administrative 18,1        18,6        20,6        20,6        28,7        28,1        
Sum årsverk 67,2        67,6        67,2        67,7        75,9        74,9        


 Eksterne   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Forsker 9,2         10,4       13,1       12,3       9,8         8,8         
Førsteamanuensis 0,5         0,5         0,6         0,7         0,4         1,2         
Førsteamanuensis II 0,4         0,4         0,6         0,6         0,7         1,0         
Postdoktor 4,8         7,0         7,3         5,8         4,6         4,6         
Professor 0,5         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         
Professor II 0,9         1,0         1,0         0,8         0,4         0,4         
Stipendiat 10,5       12,5       9,5         11,3       11,6       12,4       
Universitetslektor 0,1         0,1         
Vitenskapelig assistent 2,5         1,0         0,4         1,4         1,0         1,0         
Sum Vitenskapelige 29,3      33,0      32,7      33,1      28,7      29,6      


Administrative 4,6         5,8         4,8         4,8         5,7         5,7         
Tekniske 2,8         2,8         3,1         3,1         2,6         3,8         
Sum teknisk/administrative 7,4        8,5        7,9        7,9        8,3        9,5        
Sum årsverk 36,7       41,5       40,6       40,9       37,0       39,1       
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Rekrutteringsstillinger 
Tabellen nedenfor viser regnskapet for rekrutteringsstillinger pr april med unntak av driftsmidler som 
regnskapsføres på instituttene. Lavere kostnader enn budsjettert skyldes i hovedsak at det pr nå er færre 
årsverk enn det vil være utover høsten.  Tilsatte etter vårutlysningen begynte som planlagt i september, 
men noen få har fått aksept for en noe senere oppstart. 
 
Tabell 21: Rekrutteringsstillinger - regnskap pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


Utviklingen i antall rekrutteringsårsverk vises i samletabell for alle fellesfunksjoner ved fakultetet senere i 
saken. 


Fakultetsadministrasjon 
I fakultetsadministrasjonen er kostnadene lavere enn budsjett på grunn av stram økonomistyring. En del 
stillinger i bemanningsplanen er ikke besatt og driftskostnadene er redusert der det har vært mulig.   


Tabell 22: Fakultetsadministrasjonen - regnskap pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


Utviklingen i stillinger vises nedenfor. 


Tabell 23: Fakultets administrasjon - antall årsverk i grunnbevilgningen 2014-2017 


 


 


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik  Regnskap 


hittil i fjor
  Endring 


siste år  
 Inntekter 122 189     42 121       42 121       -            39 283 7 %
 Utstyr og varekjøp 0 %
 Lønn 94 000        33 444        30 505        2 939         28 626 -7 %
 Andre driftskostn -             -             45              -45             23 -93 %
 Internhandel 28 189        13 985        12 814        1 171         11 049 -16 %
 Sum kostn 122 189     47 429       43 364       4 064         39 699       9 %
 Driftsresultat -            -5 307        -1 243        4 064         -416           199 %


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik   Regnskap 


hittil i fjor 
 Endring 
siste år 


 Inntekter 32 337       10 996       10 996       -            10 592       4 %
 Utstyr og varekjøp -             -             108            -108           30              -260 %
 Lønn 31 278        10 909        10 542        367            10 163        -4 %
 Andre driftskostn 1 059         321            215            106            199            -8 %
 Internhandel -             -             17              -17             -5               -413 %
 Sum kostn 32 337       11 230       10 881       349            10 387       -5 %
 Driftsresultat -            -234           115            349            205            -44 %


 Grunnbevilgning   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Forsker
Førsteamanuensis II
Professor
Professor II 0,2          0,2          
Sum Vitenskapelige 0,2          0,2          -          -          -          -          


Administrative 41,3        41,2        37,9        41,6        43,8        44,7        
Tekniske 2,6          2,6          1,6          1,6          1,6          1,6          
Sum teknisk/administrative 43,9        43,8        39,5        43,2        45,4        46,3        
Sum årsverk 44,1        44,0        39,5        43,2        45,4        46,3        
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Fellesavsetninger ved fakultetet 
I tillegg til instituttene og de andre områdene som er beskrevet ovenfor, består fakultetets økonomi av REK 
Vest, husleie, øremerkede investeringsmidler og satsningsområder. Den økonomiske statusen for disse 
områdene er vist i tabellene nedenfor. 


Innbakt i regnskapet for fakultetets fellessatsinger ligger blant annet effektiviseringskutt som ikke er fordelt 
på instituttene. 


Tabell 24: Resten av fakultetet - regnskap pr APRIL 2017 (tall i 1000 kr) 


 


Tabellen nedenfor viser utviklingen i årsverk knyttet til fakultetets fellessatsinger og 
fakultetsadministrasjon. Variasjonene skyldes i hovedsak svingninger i rekrutteringsstillinger i perioden.   


 
Tabell 25: Felles satsingsområder - antall årsverk i grunnbevilgningen 2014-2017 


 


 
 
31.05.2017 Beathe Bjørneberg, Bjørn Bjørnsen 


  GB (tall i 1000)    
Årsbudsjett  


  Budsj 
hittil i år  


  Regn hittil 
i år    Avvik   Regnskap 


hittil i fjor 
 Endring 
siste år 


 Inntekter 80 094       32 321       34 047       1 726         34 585       -2 %
 Utstyr og varekjøp 200            -             143            -143           52              -174 %
 Lønn -68             -679           2 402         -3 080        2 004         -20 %
 Andre driftskostn 12 933        1 525         4 491         -2 966        5 699         21 %
 Internhandel 54 446        11 238        11 793        -555           17 211        31 %
 Sum kostn 67 510       12 085       18 829       -6 744        24 967       25 %
 Driftsresultat 12 584       20 236       15 218       -5 018        9 619         58 %


 Grunnbevilgning   Februar 
2014 


  Februar 
2015 


  Februar 
2016 


  August 
2016 


 Februar
2017 


 April
2017 


Vitenskapelige stillinger
Dekan 1,0          1,0          1,0          1,0          1,0          1,0          
Forsker 1,0          
Førsteamanuensis 0,6          0,6          0,6          0,6          
Førsteamanuensis II 0,2          
Postdoktor 39,2        38,2        30,0        25,5        25,1        27,2        
Professor 0,2          0,9          0,9          0,9          0,9          
Professor II 0,2          0,2          0,5          0,3          0,1          0,1          
Stipendiat 123,4       113,8       109,5       109,2       120,0       119,1       
Universitetslektor
Sum Vitenskapelige 163,8      153,4      142,5      137,5      148,6      149,1      


Administrative 3,8          3,8          3,8          4,3          4,8          6,0          
Tekniske 1,0          1,0          
Sum teknisk/administrative 4,8          4,8          3,8          4,3          4,8          6,0          
Sum årsverk 168,6       158,2       146,3       141,8       153,4       155,1       





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Økonomirapport april 2017

		Vedlegg 2 - Økonomistatus for enhetene ved Det medisinske fakultet
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 77/17 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 14.06.2017 


 
 
 
 
Feriefullmakt sommer 2017 
 
Regelsamlingen for UiB, Regler for fakultetsorganene § 9 fastsetter at ”Fakultetsstyret skal 
behandle saker i møte, med mindre annet er fastsatt i instruks eller lignende, eller at styrets 
leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte”. 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har ikke slik instruks. 
 
I henhold til Regelsamlingen for UiB, Regler for fakultetsorganene § 5B, kan dekanen 
avgjøre saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme sammen i 
møte. Vedtak gjort av dekanen etter fullmakt fra fakultetsstyret refereres for fakultetsstyret.  
 
Neste møte i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er i september. For 
ikke å forsinke saker som skulle vært behandlet i fakultetsstyret eller i tilsettingsrådet, er det 
nødvendig at dekan får fullmakt til å ta avgjørelser i saker som ikke kan utsettes til 
fakultetsstyret kan komme sammen i møte. Tilsettingsrådets medlemmer skal ha ferie, og det 
er også behov for godkjenning av saker som normalt behandles her i ferieperioden. 
 
Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 
fastsetter at fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet jf. pkt. 4. Fakultetsstyret har dermed 
også ansvar for å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger, jf. pkt. 6.1.1. 
 
Tilsettingsrådet ved fakultetet har fått delegert fullmakt til å foreta utlysning og tilsetting i 
rekrutteringsstillinger, eksternt finansierte forskerstillinger samt utlysning, tilsetting og 
forlengelse av bistillinger, jf. pkt. 4.2. 


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


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


2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste fakultetsstyremøte. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


       Ingrid O. L. Hagerup 
       seniorkonsulent / styresekretær 
07.06.2017 /INGHAG 



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

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

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



		Forslag til vedtak
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 14. juni 2017 
 
 
Sak 87/17  
Tilsetting uten utlysning -  professor II (20 %) i medisin (revmatologi) i 3 år ved Klinisk 
institutt 2 
 
2017/4559 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


Sak 92/17  
Tilsetting – forsker (100 %) i biostatistikk/genetikk (NORMENT og K.G. Jebsen senter 
for psykoseforskning) ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2017/635 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
Sak 93/17 
Tilsetjing – stipendiat (100 %, dobbeltkompetanseløpet) i 8 år ved Institutt for klinisk 
odontologi 
 
2017/360 
 
Vedtak: 
Unntatt offentligheit. 
 
Sak 94/17  
Utlysning – forsker (100 %) ved Institutt for klinisk odontologi, eksternt finansiert  
 
2017/5152 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om  
utlysning av fast stilling (100 %) som forsker. Stillingen er tilknyttet prosjektet 
“Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by a Novel 
Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy” (INNOCENT). 
Stillingen finansieres av INNICENT Euro/Nano Med II prosjektet (2017/238:LIGU).  
 


2. Stillingen skal finansieres av det prosjektet som stillingen inngår i, videre finansiering 
av stillingen forutsetter midler i prosjektet.  


 
3. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Institutt for klinisk odontologi.  


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


utlysning/stillingsomtale. 
 
 
 
 
 







Sak 95/17  
Tilsetting uten utlysning – førsteamanuensis (20 % bistilling) i 2 år ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin 
 
2017/4318 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 96/17  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Seksjon for hematologi, Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert  
 
2017/172 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 97/17  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 %) i medisin (helseledelse) i 5 år ved Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin  
 
2017/5199 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 98/17  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 1, 
eksternt finansiert  
 
2014/3430 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 99/17   
Utlysning – stipendiat (100 %) i 3 år ved K.G. Jebsen senter for diabetesforskning, 
Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2017/5494 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en stilling 
som stipendiat (100 %) i tre (3) år ved Klinisk institutt 2. Stillingen er knyttet til 
prosjektet «Unraveling molecular mechanisms underlying protection from diabetic 
complications in long-standing type 1 diabetes», og er lokalisert ved K.G.Jebsen 
senter for diabetesforskning og finansiert av UiB og BFS.  
 


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







 
 
 
Sak 100/17   
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 2 år og 9 måneder ved Klinisk institutt 2 
 
2016/11729 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 101/17  
Tilsetjing – stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 


2017/799 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 102/17   
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 4 år og 1 måned ved Klinisk 
institutt 1 
 
2012/7942 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 103/17   
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2017/510 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 106/17   
Tilsetjing – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert  


2016/13716 


Vedtak: 
Unntatt offentligheit. 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2017 - pr. 02.06.2017
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 Birkenes Thomas K1 Håvard Vistnes Eirik Johan Solheim, Ove Nord Furnes
6 Bjerkvig Christopher Kalhagen K1 Torunn Oveland Apelseth Tor Hervig, Anne Berit Guttormsen
7 Bjånes Tormod Karlsen K2 Bettina Riedel Jan Schjøtt, Emmet Mc Cormack
8 Bringeland Gerd Haga K1 Christian A. Vedeler Sonia Gavasso, Kjell-Morten Myhr
9 Bukve Tone IGS Sverre Sandberg Anne Vegard Stavelin


10 Chalabianloo Fatemeh IGS Jørgen Bramness Gudrun Høiseth, Kjell Arne Johansson
11 Chaudry Beenish Adeel K1 Ulrike Waje-Andreassen Annette Fromm, Halvor Næss
12 Dhingra Usha IGS Vitoria Nankabirwa Halvor Sommerfelt, David Murdoch, Sunil Sazawal
13 Dongre Harsh K1 Daniela Costea Line Bjørge, Anne Chr. Johannessen
14 Eskerud Ingeborg K2 Mai Tone Lønnebakken Eva Gerdts
15 Fasmer Kristine Eldevik K1 Ingfrid Haldorsen Camilla Krakstad
16 Feng Xin K1 Xieqi Shi Stein Atle Lie
17 Fischer Johannes Maria IKO Annika Rosén Marit O.S. Skeie, Karen Rosendahl
18 Fosse Theodor Kaurin K1 Torunn Oveland Apelseth Tor Hervig, Anne Berit Guttormsen


19 Fostervold Aasmund K2 Iren Høyland Løhr Knut Øymar, Arnfinn Sundsfjord, Ørjan Samuelsen, Jørgen Bjørnholt
20 Furevik Sarah Marie Vie K2 Lars Herfindal Emmet Mccormack
21 Gaare Johannes J. K1 Charalampos Tzoulis Kristoffer Haugarvoll, Ole-Bjørn Tysnes
22 Gaulen Zhanna IKO Lars Tanum Lars Thore Fadnes
23 Gudbrandsdottir Gigja K1 Christian Beisland Hans Jørgen Aarstad
24 Haaland Marte Emilie Sandvik IGS Astrid Blystad Karen Marie Moland, Haldis Haukanes
25 Harris Kristin K1 Arvid Steinar Haugen Stig Harthug, Erik Søfteland, Asgjerd Litlere Moi
26 Hassan Mohamad IKO Kamal Mustafa Harald Gjengedal, Salwa Suliman, Mohamad Yassin
27 Haugland Hilde K1 Cecilie Bredrup Eyvind Rødahl
28 Hernar Ingvild IGS Marit Graue Anne Haugstvedt, Ragnhild Strandberg, Grethe S. Tell
29 Hol Haakon Ramsland K2 Susanne Miriam Hernes Jon Skranes, Gro Løhaugen
30 Husabø Gunnar IGS Einar Hovlid Jan Frich, Gunnar T. Bondevik
31 Husebye Elisabeth Synnøve K1 Nils-Erik Gilhus Marte-Helene Bjørk
32 Johnsen Boel K1 Stein Magnus Aukland Martin Biermann, Karen Rosendahl
33 Jouleh Bahareh K2 Tomas Eagan Rune Grønseth
34 K C Kunwar Jung IBM Aurora Martinez Ana Jorge Finnigan
35 Kleiven Øyunn K1 Stein Ørn Torbjørn Omland, Tor Melberg, Kenneth Dickstein
36 Knapstad Mai Kalland K1 Stein Helge Glad Nordahl Frederik K. Goplen, Tove Ask, Jan Tore Skouen







37 Kristensen Torbjørn Berge K1 Jan-Erik Gjertsen Lars B. Engesæter, Eva Hansen Dybvik
38 Kvivik Ingeborg K2 Roald Omdal Cato Brede, Grete Jonsson
39 Langvatn Håkon K1 Håvard Dale Lars B. Engesæter
40 Latif Md Abdul IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig, Md Jubayer Al Hossain
41 Lea Dordi K1 Einar Gudbjørn GudlaugssKjetil Søreide
42 Lernevall Lina Sophie D. IGS Pia Dreyer Asgjerd Litlere Moi, Eva Johanne Gjengedal
43 Löffeler Sven K1 Erik Skaaheim Haug Christian Beisland
44 Lønnebotn Marianne IGS Cecilie Svanes Jorunn Kirkeleit
45 Mahootchi Elaheh IBM Jan Haavik Petri Tapani Kursula
46 Mjelle Anders Batman K1 Odd Helge Gilja Mette Vesterhus, Edda Olafsdottir
47 Molvær Anne Karin IGS Tore Julsrud Berg Marjolein M. Iversen, Grethe S. Tell
48 Mwogi Thomas IGS Thorkild Tylleskär Martin Were
49 Novotny Vojtech K1 Nicola Logallo Annette Fromm, Lars Thomassen, Halvor Næss
50 Orsango Alemselam Zebdewos IGS Ingunn Engebretsen Bernt Lindtjørn, Eskindir Shumbulo
51 Pakdaman Yasaman K2 Stefan Johansson Per Morten Knappskog, Ingvild Aukrust, Ståle Ellingsen
52 Paunas Flavia Teodora K1 Bjørn Egil Vikse Kenneth Finne
53 Perez Barrionvevo Antonio Manuel IGS Cecilie Svanes Randi Bertelsen, Anne Nordrehaug Åstrøm
54 Rekand Illimar Hugo IBM Ruth Brenk Bengt Erik Haug
55 Skjåkødegård Hanna Flækøy K2 Petur Juliusson Yngvild S. Danielsen, Vidar Halsteinli, Bente Frisk
56 Steinsvik Elisabeth K. K1 Odd Helge Gilja Trygve Hausken
57 Strand Kristina K2 Johan Anders Fernø Gunnar Mellgren, Niklas Björkström
58 Teigland Tonje IGS Marjolein Iversen Grethe S. Tell, Johannes Haltbakk
59 Tran Gia Tuong Thi K1 Charalampos Tzoulis Christian Dölle
60 Vindenes Hilde Kristin K2 Randi Bertelsen Cecilie Svanes, Stein-Håkon Låstad Lygre
61 Ødegaard Christine Henriksen IGS Ingunn Engebretsen Marius Veseth, Brynjulf Stige
62 Aase Hildegunn Siv K1 Solveig Hofvind Ingfrid Haldorsen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 4
K1 27
K2 11
IGS 17
IKO 3
Sum 62











Avholdte disputaser 2017 - pr. 02.06.2017
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 Bjørnevik Kjetil Lauvland IGS Trond Riise Kjell-Morten Myhr, Maura Pugliatti 28.04.17 x
5 PHD Bollig Georg K1 Jan Henrik Rosland Andreas Heller 13.02.2017 x
6 PHD Bunæs Dagmar Fosså IKO Knut Norvald Leknes Anne N. Åstrøm, Kamal Mustafa 24.02.2017 x
7 PHD Dahle Geir Olav K2 Ketil Grong Knut Matre, Rune Haaverstad, Anne Jonassen 31.05.2017 x
8 PHD Davies Richard Allan K2 Silke Appel Petra Vogelsang, Roland Jonsson 09.03.2017 x
9 PHD Ding Yunpeng K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland, Eva K. R. Pedersen 24.03.2017 x


10 PHD Gülcan Ferda IKO Anne N. Åstrøm Gunnar Ekback, Kristin Klock 10.03.2017 x
11 PHD Hangoma Peter IGS Bjarne Robberstad Knut Fylkesnes 03.05.2017 x
12 PHD Huun Johanna K2 Per Eystein Lønning Stian Knappskog 28.02.2017 x
13 PHD Knoop Thomas K1 Rune Bjørneklett Bjørn Egil Vikse 17.03.2017 x
14 PHD Leta Tesfaye K1 Ove Furnes Stein Håkon L. Lygre, Berit Rokne 10.03.2017 x
15 PHD Mohamedali Hiba Mohamed Hassan IKO Marit Skeie Ellen Berggreen, Manal I M Sharafeldin 03.02.2017 x
16 PHD Murugan Erusappa Pugazendhi IBM Donald Gullberg Helge Wiig 05.05.2017 x
17 PHD Nigatu Amare Workiye IGS Bente Moen Magne Bråtveit 30.05.2017 x
18 PHD NikpeyEsfahlan Elham IBM Helge Wiig Olav tenstad 22.05.2017 x
19 PHD Olsen Jan Roger K2 Karl Henning Kalland Anne M. Øyan, Xisong Ke 27.01.2017 x
20 PHD Omsland Maria K2 Vibeke Andresen Bjørn Tore Gjertsen 03.02.2017 x
21 PHD Papadakou Panagiota IBM Ellen Berggreen Athanasia Bletsa 04.05.2017 x
22 PHD Røraas Thomas Helge IGS Sverre Sandberg Bård Støve 11.05.2017 x
23 PHD Sandvik Reidun Karin N. M. IGS Bettina Husebø Dag Aarsland, Geir Selbæk 12.01.2017 x
24 PHD Schartum-Hansen Hall K2 Ottar Nygård Per Magne Ueland 23.05.2017 x


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


26 PHD Ulesido Fekadu Massebo IGS Bernt Lindtjørn Managido Meshesa, Gebre-Michael Teshome 27.01.2017 x
27 PHD Wergeland Ida K2 Anne Ma Dyrhol Riise Inan Langeland, Tehmina Mustafa 30.03.2017 x
28 PHD Yassin Mohammed Ahmed IKO Knut Norvald Leknes Anna Wistrand, Kamal Mustafa, Zhe Xing 16.02.2017 x







Institutt Antall
K1 3
K2 8
IGS 9
IBM 4
IKO 4
Totalt 28







Utlysningssaker på dekanfullmakt til fakultetsstyremøte 14. juni 
2017 


 
Sak 06/17  
Utlysing – førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin 
 
2017/2595 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast stilling som 
førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin. Fagområdet for stillinga er knytt til muskelskjelettplagar i eit 
samfunnsperspektiv. 


 
 
Sak 07/17  
Utlysing – førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin 
 
2017/2601 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast stilling som 
førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin. Fagområdet for stillinga er knytt til rørsle og funksjon.  


 


Sak 08/17  
Utlysning – førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (karkirurgi) i 5 år ved Klinisk 
institutt 2 
 
2017/6120 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en 
midlertidig stilling som førsteamanuensis (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 09/17  
Utlysning - førsteamanuensis (2 x 20 % bistilling) i medisin (medisinsk biokjemi) ved 
Klinisk institutt 2 
 
2017/5963 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut to 
stillinger som førsteamanuensis (2 x 20 % bistilling) i medisin (medisinsk biokjemi) i 
fem (5) år ved Klinisk institutt 2. 







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


stillingsomtale. 
 
Sak 10/17   
Utlysning - postdoktor i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/5343 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en 
midlertidig stilling som postdoktor (100 %) for en periode på tre (3) år ved Institutt for 
biomedisin. Stillingen er knyttet til prosjektet «Chartering chemical space of riboswitch 
ligands – toward future antibiotics», og er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). 


 


Sak 11/17  
Utlysning – forsker utan doktorgrad ved K.G.Jebsen senter for diabetesforskning, 
Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2017/6408 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en fast 
stilling som forsker uten doktorgrad (100 %) med tilsetting så snart som mulig ved K. 
G. Jebsen senter for diabetesforskning, Klinisk institutt 2. Stillinga er finansiert av 
Universitetet i Bergen og Bergens forskningsstiftelse (BFS), og er knyttet til prosjektet 
”PROLONG - unraveling molecular mechanisms underlying protection from diabetic 
complications in long-standing type 1 diabetes”.  
 


2. Stillingen finansieres av det prosjektet som stillingen inngår i. Videre finansiering av 
stillingen forutsetter midler i prosjektet.  


 
 
Sak 12/17  
Utlysning – forsker (100 %) ved K.G.Jebsen senter for diabetesforskning, Klinisk 
institutt 2, eksternt finansiert 
 
2017/6497 
 
Vedtak: 


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut en fast 
stilling som forsker (100 %) med tilsetting frå 1.09.2017 ved K. G. Jebsen senter for 
diabetesforskning, Klinisk institutt 2. Stillinga er finansiert av Universitetet i Bergen og 
Bergens forskningsstiftelse (BFS), og er knyttet til prosjektet ” DiaCell - Discovery of 
novel biomarkers for diabetic complications in patients with diabetes using targeted 
patient-derived cell approach”.  
 


2. Stillingen finansieres av det prosjektet som stillingen inngår i. Videre finansiering av 
stillingen forutsetter midler i prosjektet.  


 
 


Sak 13/17   
Utlysning – førsteamanuensis (2 x 50 %) i medisin ved Klinisk institutt 1 







 
2017/6598 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut to faste 
stillinger som førsteamanuensis (50 %) i medisin ved Klinisk institutt 1. 
 


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


 


Sak 14/17  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert  
 
2017/6599 
 
Vedtak:  


1. Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut den 
midlertidige stillingen som postdoktor (100 %) ved Institutt for biomedisin for en 
periode på tre (3) år. Stillingen er knyttet til prosjektet “The physiological and 
therapeutic regulation of protein-protein interactions for functional dopamine 
synthesis” finansiert av FRIMEDBIO programmet til Norges forskningsråd (NFR). 
 


2. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og 
stillingsomtale. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 72/17 


Sak nr.:  2017/6632  Møte: 14.06.2017 


 
 
 
 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (INNSTEGSSTILLING) I 6 ÅR VED DET 
MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 
 


Grunnlagsdokument i saka 
a) Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 
24.03.2015:  
b) Retningslinjer for bruk av innstegsstillingar ved Universitetet i Bergen,  
c) Retningslinjer for bruk av innstegsstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
d) Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger, 
ved Universitetet i Bergen 
e) Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 
 


Kva saka gjeld 
Kunnskapsdepartementet vedtok Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår våren 2015. I 
forskrifta § 1 står at «Ansettelse på innstegsvilkår har som formål å legge til rette for 
rekrutteringen av talentfullt faglig personale ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal 
bidra til å styrke institusjonenes muligheter til å konkurrere om de beste kandidatene 
internasjonalt, og forplikte institusjonene til å medvirke i videreutviklingen av den ansattes 
kompetanse både innen undervisning, forskning og formidling/innovasjon. Den som ansettes 
skal gis forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg for fast ansettelse i undervisnings- og 
forskerstilling gjennom et langvarig ansettelsesforhold, og oppfølging og ressurstilførsel fra 
institusjonen».  
 
Styret ved Universitetet i Bergen vedtok overordna retningsliner for bruk av innstegsstillingar 
i møte 11.02.2016. Fakultetsstyret vedtok retningsliner for bruk av innstegstillingar ved 
fakultetet i sak 26/16 i møte 16.03.2016. Styret vedtok å lyse ut innstegstillingar som 
førsteamanuensis. Innstegsstillingar vert dekte innafor fakultetet sitt budsjett for 
rekrutteringsstillingar. 
 
Ein foreslår at ei mellombels stilling som førsteamanuensis (100 %, innstegsstilling) for ein 
periode på seks (6) år vert lyst ut og legg ved utlysingstekst og stillingsomtale på norsk og 
engelsk.  
 
 



https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-24-341?q=innsteg

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.3-Regler-og-retningslinjer-for-vitenskapelige-stillinger/Retningslinjer-for-bruk-av-innstegsstillingar-ved-Universitetet-i-Bergen

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

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.2-Regler-om-tilsetting/Reglement-for-ansettelse-i-vitenskapelige-stillinger-og-faglige-administrative-lederstillinger
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Fakultetsstyret vedtek å lyse ut ei mellombels stilling som førsteamanuensis 


(innstegsstilling) (100%) for ein periode på seks (6) år ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 
 


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


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Marianne Bø Larsen 
 
 
 
 


 rekrutteringssjef 


 
 
 
29.05.2017 /IVØI  
 
 
 







Førsteamanuensis (innstegsstilling) ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 


Det medisinsk-odontologiske fakultet ønskjer å rekruttere talentfulle personar med 
profesjonsfagleg bakgrunn i medisin, odontologi, farmasi, klinisk ernæring eller helsefag. Vi 
lyser difor ut ei åremålsstilling som førsteamanuensis (innstegsstilling) innan fakultetet sine 
fagfelt. Stillinga vert lyst ut for ein periode på seks år.   


Ordninga med tilsetting i innstegsstilling skal bidra til å rekruttere dei beste kandidatane til 
professorat i fast hovudstilling. Fakultet og institutt pliktar å leggje til rette for vidareutvikling 
av kompetansen innan undervising, forsking, formidling og innovasjon til den som vert tilsett. 
Den som vert tilsett som førsteamanuensis i innstegsstilling vil i løpet av åremålsperioden få 
høve til å kvalifisere seg for ei fast professorstilling. Stillinga vil verte knytt til det instituttet 
som er naturleg ut frå den tilsette sitt fagområde. 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av arbeids- og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga og vidare krav for å få fast tilsetjing som 
professor ved utløpet av åremålsperioden, finn du lenger ned på sida.  


Utfyllande opplysingar om stillinga kan ein få ved å vende seg til påstroppende 
dekan Per Bakke, tlf.: +4799 20 40 32 eller e-post: Per.Bakke@uib.no 


Vilkår for tilsetting 
 Det kan ikkje ha gått meir enn seks år sidan avlagt doktorgrad. Søkjaren kan få tillegg


i tid for permisjon knytt til fødsel eller adopsjon 
 Den som vert tilsett må ha norsk autorisasjon i relevant helseprofesjon.


Vedkommande kan ha opptil 40 % klinisk stilling. Dersom kandidaten er under klinisk
spesialisering, kan det leggjast til rette for 50 % klinisk stilling i delar av åremåls-
perioden, eventuelt inntil eitt års permisjon for å fullføre spesialitet. Total stillings-
prosent ved Universitetet i Bergen og anna verksemd kan ikkje overstige 120 %.
Perioden kan totalt ikkje utvidast ut over sju år


Arbeidsoppgåver/forskingsområde 
 Det medisinsk-odontologiske fakultet har undervisning og forsking innanfor eit breitt


felt. Søkjar må ha utdanning med profesjonsfagleg bakgrunn i medisin, odontologi, 
farmasi, klinisk ernæring eller helsefag, og forsking og undervising innan eit av dei 
relevante fagfelta ved fakultetet   


Kvalifikasjonar 
 Norsk ph.d.-grad innan relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse. Det kan ikkje ha


gått meir enn seks år sidan disputas 
 Norsk autorisasjon i relevant helseprofesjon (medisin, odontologi, farmasi, klinisk


ernæring eller helsefag) 


Følgjande tilhøve vil verte vektlagt 
 God progresjon i utvikling av eiga forsking
 Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 Gode samarbeidsevner
 Deltaking i ordinært undervisings-, rettleiings- og eksamensarbeid
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 Pedagogisk basisutdanning. Den som vert tilsett vil få tilbod om opplæring dersom
kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing


 Fagleg og allmennretta formidling av eiga forsking
 Evne til å tiltrekke seg/forskargruppa ekstern finansiering


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. 


Vi kan tilby 
 Høve for fast tilsetting som professor etter utløp av åremålsperioden om kandidaten


er kvalifisert 
 God oppfølging og evaluering i åremålsperioden
 Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 Tilgang til avansert infrastruktur ved Universitetet i Bergen og Haukeland


Universitetssjukehus
 Kontor og laboratorieplass
 Oppstartspakke i form av ei stipendiatstilling og kr. 250 000 årleg til drift dei første tre


åra
 Løn etter lønssteg 59 - 62 (kode 1011/lønsramme 24.3 -24.6) i lønsregulativet til


staten ved tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2 %
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det
verte aktuelt å vurdere høgare løn


 Medlemskap i Statens pensjonskasse
 Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 Gode velferdsordningar


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


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


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


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


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


Søknad 
Søknaden skal innehalde: 


 CV
 Vitnemål (inkludert ph.d. - diplom)
 Attestar
 Fullstendig publikasjonsliste
 Liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar







 Liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med
opplysningar om kvar dei er offentleggjorde


 Vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 for
førsteamanuensis)


Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 
vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.  


Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må 
lastast opp i Jobbnorge.  


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


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


Ein viser elles til «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 
faglige/administrative lederstillinger». 


Nærare om tilsettingsprosessen her. 


Søknadsfrist: 



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





Stillingsomtale  


Førsteamanuensis (innstegsstilling) ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet  


Det medisinsk-odontologiske fakultet ønskjer å rekruttere talentfulle personar med 
profesjonsfagleg bakgrunn i medisin, odontologi, farmasi, klinisk ernæring og helsefag. Vi 
lyser difor ut ei åremålsstilling som førsteamanuensis (innstegsstilling) innan fakultetet sine 
fagfelt. Stillinga vert lyst ut for ein periode på seks år.   


Krav for å få fast tilsetting som professor ved utløp av åremålsperioden  
Arbeidsavtalen, saman med utlysingstekst og stillingsomtale, fastset resultata, krava og 
kriteria den tilsette skal oppfylle i løpet av åremålsperioden for å få fast tilsetjing som 
professor.  


I tillegg til krava som følgjer av Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og
faglige/administrative lederstillinger skal følgjande krav vere oppfylte for å få fast tilsetjing: 


a. Forsking:
 Kunne vise til god framdrift i utvikling av eiga forskarkarriere.
 Evne til sjølvstendig forsking, tverrfagleg samarbeid og forskingsleiing.
 Dokumentert sampublisering med andre forskarar i høgt rangerte


internasjonale tidsskrift.
 Dokumentere aktiv deltaking og innlegg på nasjonale- og internasjonale


forskingskonferansar.
 Ha rettleia minst ein ph.d.-kandidat fram til fullført doktorgrad.
 Ha godt omdømme som forskingsrettleiar.


b. Undervising:
 Ha delteke i ordinær undervising, rettleiing og eksamensavvikling.
 Ha oppnådd tilfredsstillande studentevaluering av eiga undervising i løpet av


åremålsperioden.


c. Formidling:
 Kunne vise til både profesjonsretta og allmennretta formidling av eiga forsking


gjennom artiklar, foredrag, kronikkar og andre verkemiddel.


d. Akademisk leiing:
 Ha delteke aktivt i det akademiske utviklingsarbeidet på institutt-, fakultet,- og


universitetsnivå.
 Kunne vise til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og til deltaking i


ulike forvaltingsorgan, sakkunnige nemnder, andre organ i sektoren og til
samarbeid med andre relevante institusjonar.


 Kunne vise til oppdrag med fagfellevurdering av forskingspublikasjonar.


e. Internasjonalt samarbeid:
 Aktiv deltaking i internasjonalt samarbeid, gjennomføring av


samarbeidsprosjekt og publikasjonar med internasjonalt medforfattarskap.


f. Evne til å tiltrekkje seg sjølv og forskingsgruppa si ekstern finansiering:
 Ha oppnådd nasjonal eller internasjonal konkurranseutsett finansiering til eiga


forsking.







 Delteke aktivt i søknader til EU som partnar eller koordinator.


g. Andre særlege vilkår: Arbeidsavtalen vil i tillegg kunne verte tilpassa vilkår som gjeld
for verksemda ved det instituttet vedkomande vert tilsett ved.


Krav til tilsette i innstegsstilling 
I løpet av åremålsperioden skal den tilsette kvalifisere seg til fast professorstilling. Innan fire 
år av åremålsperioden vil det verte gjennomført ei midtvegsevaluering der den tilsette skal 
vurderast i høve til progresjon i stillinga ut frå krav om professorkompetanse. Evalueringa 
skal gjennomførast med utgangspunkt i arbeidsavtalen, og skal rettleie den tilsette i høve til 
kva oppgåver som skal prioriterast i resten av åremålsperioden for å oppfylle krava om fast 
tilsetting som professor. 


Den tilsette skal levere skriftleg dokumentasjon på progresjon i arbeidet og ei skriftleg 
sjølvevaluering av oppnådde resultat så langt til midtvegsevalueringa i samsvar med
Retningslinjer for bruk av innstegsstillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.


Den tilsette vil også få ei sluttevaluering før utløp av åremålsperioden i høve til om krava som 
var fastsett i arbeidsavtalen er innfridd. Innan 12 månader før åremålet tek slutt skal 
fakultetsstyret ha oppnemnd ei sakkunnig nemnd og fastsett fristar for innlevering av arbeid 
frå den tilsette og nemnda. Den tilsette skal ha beskjed om fristar og sakkunnig nemnd så 
snart dette er vedteke. 


Kandidaten skal ha beskjed om utfallet av sluttevalueringa seinast seks månader før 
utgangen av åremålet. Kandidaten kan komme med merknader til evalueringa og det kan 
gjevast tilleggsfråsegn til dei delane av evalueringa.  


Med utgangspunkt i sluttevalueringa avgjer fakultetsstyret om kandidaten skal få fast 
tilsetjing i stilling som professor.  


For å få fast tilsetjing som professor ved Institutt for klinisk odontologi (jamfør §2 «Forskrift 
om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger» 23.07.2010) etter avslutta 
åremålsperiode, skal kandidaten gjennom ei sluttevaluering ha oppnådd gjeldande krav til 
professorkompetanse som godkjent av Det nasjonale dekanmøtet i odontologi og vedteke i 
fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


For  å få fast tilsetjing som professor ved dei andre institutta ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet (jamfør i §2 «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger» 23.07.2010) etter avslutta åremålsperiode, skal kandidaten gjennom ei 
sluttevaluering ha oppnådd gjeldande krav til professorkompetanse som godkjent av Det 
nasjonale dekanmøtet i medisin og vedteke i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet.  


Den vanlege ordninga med å søkje personleg opprykk etter kompetanse gjeld ikkje for 
perioden vedkommande er åremålstilsett på innstegsvilkår. Åremålsperioden er seks til sju 
år. 


Ved tilsetjinga vil det verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid både i 
forsking, koordinering og rettleiing.  


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 


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







kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk.  


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


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


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


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







Full-time tenure track position as Associate Professor at the Faculty 
of Medicine and Dentistry 


The Faculty of Medicine and Dentistry wish to recruit talented persons with a professional 
background in medicine, dentistry, pharmacy, clinical nutrition or health sciences. We are 
therefore announcing a tenure track position as associate professor. The position is open 
within any of the special fields indicated. The position is vacant for a period of six years.   


The aim of the employment in a tenure track position is to recruit the best candidates for a 
full-time permanent position as professor. The faculty and the departments are committed to 
facilitate the development of the competence within teaching, research, presentation and 
innovation for the successful applicant. The successful applicant will during the tenure track 
period get the opportunity to qualify for a permanent position as professor. The position will 
be connected to the department which is natural depending on the successful applicant´s 
field of expertise. 


See end of page for job description including details on curriculum and area of responsibility, 
particular duties and other circumstances which will be stressed at the time of appointment 
and the request to get a full-time permanent position as professor at the end of the tenure 
track period. 


Additional information on the position is obtainable from the Dean Per Bakke : 
+47992 04 032 or e-mail: Per.Bakke@uib.no


Conditions for employment 
 There should be less than six years since the applicant received his/her PhD-degree.


The applicant may obtain additional time for leave of absence in connection with birth 
or adoption  


 The applicant must have a Norwegian authorization in one of the relevant special
fields indicated. It is possible for the applicant to have a part-time clinical position (40 
%). Applicants currently under specialisation may have a part-time clinical position up 
to 50 %, or the applicant can apply for one year leave of absence in order to finish the 
specialization. The position as associate professor at the University of Bergen and 
the clinical position outside the University of Bergen cannot exceed 120 %. The 
tenure track period cannot exceed seven years.  


Responsibilities 
 The successful applicant must have a degree within medicine, dentistry, pharmacy,


clinical nutrition or health science, and contribute to research and teaching at the 
Faculty of Medicine and Dentistry. For details, please see the description of the 
position at the end of the page. 


Qualifications 
 A relevant Norwegian PhD-degree or corresponding qualifications. There should be


less than six years since the successful applicant received his/her PhD-degree 
 A Norwegian approved speciality training within a relevant health profession


(medicine, dentistry, pharmacy, clinical nutrition or health science) 


The following conditions will be emphasized 
 Good progression in the development of his/her own research
 The ability to work independently and structured
 Good interpersonal skills
 Taken part in teaching-, supervision- and examination programmes
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 Basic teaching training. The successful candidate will be offered appropriate training
if this requirement has not been met before the appointment.


 Professional and general communication of own research
 The ability to attract external funding


The teaching language will normally be Norwegian. 


We can offer  
 The possibility for a permanent position as professor at the end of the tenure track


period if the candidate is qualified 
 Extensive follow-up during the tenure track period
 Access to advanced infrastructure at the University of Bergen and Haukeland


University Hospital
 Office and lab space
 A start-up package consisting of a PhD- position and NOK 250 000 per year for the


first three years to cover running costs
 For an associate professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1011/pay


framework 24.3-24.6) on the government salary scale; at present NOK 507 100 -
535 900 gross p.a. for a full-time position; following ordinary meriting regulations. A
pension contribute of 2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme.
In the case of highly qualified applicants a higher salary may be considered


 A good pension scheme in the Norwegian Public Service Pension Fund
 Inclusive workplace (IW)
 Good welfare scheme


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


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


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


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


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


Application  
How to apply for the position: 


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







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


activities  
 scanned copies of your certificates (including your PhD-diploma) 
 a complete list of scholarly works, with information about where these have been 


published  
 a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 
 a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation 


with information on where they have been published  
 the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 


special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor)  
 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 
place special emphasis, is attached in its entirety. 
 
The application along with attachments with authorized translations into English or a 
Scandinavian language must be uploaded in Jobbnorge.  
 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee.  
 
Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to 
make sure all relevant documentation is present.  
 
Reference is made to "Rules for employment in scientific positions and 
academic/administrative management positions."  
 
For further information about the recruitment process, click here. 
 
Closing date for applications:  
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DESCRIPTION OF POSITION 
Full-time tenure track position as Associate Professor at the Faculty 
of Medicine and Dentistry 
  
The Faculty of Medicine and Dentistry wish to recruit talented persons with a professional 
background in medicine, dentistry, pharmacy, clinical nutrition or health sciences. We are 
therefore announcing a tenure track position as an associate professor. The position is open 
within any of the special fields indicated. The position is vacant for a period of six years.   


Demands to get a permanent position as professor at the end of the tenure track 
period 
The contract of employment, along with the announcement text and the description of the 
position, determine the results, demands and criteria that the applicant should fulfil during the 
tenure track period in order to get a permanent position as professor.  
 
In addition to the demands following the "Rules for employment in scientific positions and 
academic/administrative management positions” should the following demands be fulfilled in 
order to get a permanent position:  
 


a. Research:  
 Be able to demonstrate good progress in developing his/her own research 


career.  
 To have the capacity for independent research, interdisciplinary collaboration 


and research management.  
 Documented co-publication with other researchers in highly rated international 


journals.  
 Documented active participation and presentations at national and 


international research conferences.  
 Have supervised at least one PhD-candidate who has attained his/her PhD-


degree. 
 Have a good reputation as research supervisor.  


 
b. Teaching:  


 Have participated in regular teaching, supervision and examination procedure. 
 Having achieved satisfactory student evaluations of his/her own teaching 


within the tenure track period.  
 


c. Procurement:  
 To be able to demonstrate both professional oriented and general 


communication of his/her own research through articles, lectures, chronicles 
and other instruments.  


 
d. Academic leadership:  


 Have participated actively in the academic development at the departmental, 
faculty and university level.  


 Be able to demonstrate good communication and cooperation skills and 
participation in various public administrative bodies, expert committees, other 
bodies in the sector and to cooperation with other relevant institutions.  


 Be able to demonstrate assignments with peer review of scholarly works.  
 


e. International cooperation:  
 Active participation in international cooperation, implementation of joint 


projects and publications with international co-authorship. 







 
f. The ability to attract external funding:  


 Have achieved national or international competitive funding for his/her own 
research.  


 Participated actively in applications to the EU as a partner or coordinator.   
 


g. Other particular conditions: The contract of employment might also be adapted to 
conditions applicable to the activities at the department the successful applicant is 
employed.  


 
 
Demands for employees in the tenure track position as associate professor 
During the tenure track period the applicant should qualify for a permanent position as 
professor. Within four years of the tenure track period a mid-term review will be carried out in 
which the applicant will be assessed regarding the progression of his/her work according to 
the requirements for professor competence. The evaluation will be conducted on the basis of 
the contract of employment, and should guide the applicant regarding the tasks to be 
prioritized in the rest of the tenure track period to meet the requirement for a permanent 
position as professor.  
 
The applicant must provide written documentation along with a written self-evaluation of the 
results achieved so far to the mid-term review in accordance with the “Guideline for the use 
of tenure track positions as associate professor at the Faculty of Medicine and Dentistry “. 
 
The applicant will also be evaluated before the end of the tenure track period to see if the 
requirements that were set in the contract of employment have been met. Within 12 months 
before the tenure track period ends, the Faculty Board will appoint an expert committee and 
set a deadline for submitting the work from the applicant and the committee. The applicant 
will then be informed about deadlines and the expert committee.  
 
The applicant will be informed about the outcome of the final evaluation at the latest six 
months before the end of the tenure track period. The applicant may submit remarks to the 
evaluation and additional information to those parts of the evaluation will be given.  
 
Based on the final evaluation, the Faculty Board determines whether the candidate should 
obtain a permanent position as professor.  
 
To get a permanent position as professor at the Department of Clinical Dentistry (cf. § 2 
“Regulations on the employment and promotion in teaching and research positions” 23 July 
2010) after the end of the tenure track period, the candidate must through a final evaluation 
have achieved the current requirements for professor competence as approved by the 
national Dean meeting in dentistry and agreed upon in the Faculty Board at the Faculty of 
Medicine and Dentistry.   
 
To get a permanent position as professor at one of the other departments at the Faculty of 
Medicine and Dentistry (cf. § 2 “Regulations on the employment and promotion in teaching 
and research positions” 23 July 2010) after the end of the tenure track period, the candidate 
must through a final evaluation have achieved the current requirements for professor 
competence as approved by the national Dean meeting in medicine and agreed upon in the 
Faculty Board at the Faculty of Medicine and Dentistry. 
 
The opportunity to apply for personal promotion for professor competence is not valid for the 
period the candidate is employed in the tenure track position as associate professor. The 
tenure track position lasts six to seven years.   
 







Documented abilities and willingness to participate in collaborative work in research, 
coordination and supervision will be emphasised.  


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


Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of 
appointment. This deadline is extended to two years for the successful applicant who does 
not master a Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own 
teaching qualifications by submitting:  
 


 evidence of completed teaching training  
 evaluation reports of the applicant's teaching  
 overview of scope and level of teaching  
 overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results 


obtained  
 student awards received  
 own teaching publications  
 own teaching compendia and material  
 reports showing participation in projects related to the development of teaching, such 


as alternative forms of teaching, supervision or teaching environments. 


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 
independent assessment from the appointing authority including, assessment of references, 
interview and any testing of teaching competence. 
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 Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen 


Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår:


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-24-341?q=forskrift ansettelse innstegsvilkår


Saken gjelder: 
Kunnskapsdepartementet har vedtatt Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Det følger av 
forskriften § 1 at formålet med ansettelse på innstegsvilkår er å legge til rette for 
rekrutteringen av talentfull faglig personale ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal 
bidra til å styrke institusjonens muligheter til å konkurrere om de beste kandidatene 
internasjonalt, og forplikte institusjonene til å medvirke i videreutviklingen av den ansattes 
kompetanse både innen undervisning, forsking og formidling/innovasjon. Den som ansettes 
skal gis forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg for fast ansettelse i undervisnings- og 
forskerstilling gjennom et langvarig ansettelsesforhold, og oppfølging og ressurstilførsel fra 
institusjonen.  


Vedlagt ligger forslag til retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i Bergen. 


Forskriften gir mulighet for to modeller for ansettelse på innstegsvilkår: postdoktorstilling og 
førsteamanuensisstilling. Forslaget til Retningslinjer for Universitetet i Bergen omfatter bare 
førsteamanuensisstillinger.  


vedtak: 


Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for bruk av innstegsstillinger ved Universitetet i 
Bergen. 


Kjell Bernstrøm 
universitetsdirektør 


03.02.2016/Silje Nerheim 


Vedlegg: Forslag til Retningslinjer for bruk av innstegsstillingar ved Universitetet i Bergen 


Dato: 03.02.2016 


Arkivsaksnr: 2016/1669 
Universitetsstyret 


21/16 


11.02.2016 


Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Retningslinjer for bruk av innstegsstillingar ved Universitetet i Bergen. 


Heimel: 


Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, fastsett av Kunnskapsdepartementet 24.03.2015 med 
heimel i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 6-4 
første ledd punkt k. 


1. Føremål


Tilsetting på innstegsvilkår ved Universitetet i Bergen har som føremål å legge til rette for 
rekruttering av talentfullt fagleg personale til faste professorstillingar.  Ordninga skal bidra til 
å styrke universitetets høve til å rekruttere dei beste kandidatane internasjonalt, og forplikte 
både institutt og fakultet til å vidareutvikle kompetansen til den tilsette innan undervisning, 
forsking, formidling/innovasjon.  


Gjennom eit langvarig tilsettingsforhold, med god og tett oppfølging frå både fakultet og 
institutt, vert arbeidet med å kvalifisere seg for fast tilsetting i undervisnings og forskarstilling 
føreseieleg for den som vert tilsett på innstegsvilkår.  


2. Ressursar


Ressursar allokert til innstegsstillingar skal årleg avgjerast  av universitetsstyret og
fakultetsstyra i samband med årsbudsjettet. Fakultet og institutt, som vedkomande vert
tilsett ved, er pliktig til å allokere ressursar for fast professorstilling etter åremålsperioden.


3. Tilsettingsprosedyre


Reglane for tilsetting i førsteamanuensis/professorstilling i Reglement for ansettelse i 
vitenskapelige stillinger mm. vert lagt til grunn ved tilsetting i innstegstillingar med desse 
tilføyingane:  


• For å støtte opp under føremålet med ordninga skal innstegsstillingar lysast ut opent
innanfor alle fakultetets fagområde eller med stor fagleg bredde på tvers av fagmiljø.
Unntak kan gjerast ved spesielle behov for å bygge opp nye fagområde eller styrke
kritiske fagområde.


• Stillinga må lysast ut breitt nasjonalt og internasjonalt.
• Det skal normalt ikkje ha gått meir enn 5 år sidan den som vert tilsett disputerte for


doktorgraden. Det kan giast tillegg i tid for permisjon knytt til fødsel eller adopsjon.
• Utlysinga må også innehalde nødvendige krav til søkjarane som føljer av punkt 5


nedanfor.
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4. Professorstilling
Ved tilsetting i ei førsteamanuensisstilling vert kandidaten gitt høve til å kvalifisere seg for
fast tilsetting i ein professorstilling i åremålsperioden. I perioden vedkomande er
åremålsstilsatt på innstegsvilkår gjeld ikkje ordninga med opprykk til professor etter
kompetanse. Åremålsperioden er seks til sju år.


5. Arbeidsavtalen


5.1 Krav til den som vert tilsett 


Arbeidsavtalen, saman med utlysingstekst og stillingsbeskriving,  fastset dei resultat, krav og 
kriterier den tilsette skal oppfylle i løpet av åremålsperioden for å få fast tilsetting som 
professor.  


I tillegg til krava som følgjer av Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mm. skal 
fylgjande krav vere oppfylte for å få fast tilsetting etter åremålsperioden: 


a) Forsking: Kunne vise til god progresjon i utvikling av eigen forskarkarriere. Evne til
sjølvstendig forsking, tverrfagleg samarbeid og forskingsleiing. Dokumentere aktiv
deltaking og innlegg på nasjonale- og internasjonale forskingskonferansar. Ha godt
omdømme som forskingsrettleiar.


b) Undervisning: Ha delteke i ordinær undervisning, rettleiing og eksamensavvikling. Ha
oppnådd tilfredsstillande studentevaluering av eiga undervisning i løpet av
åremålsperioden.


c) Formidling: Kunne vise til både fagleg og allmennretta formidling av eiga forsking
gjennom artiklar, foredrag, kronikkar etc.


Det kan også stilles krav om: 


d) Akademisk leiing: Ha delteke aktivt i instituttets, fakultetets og universitetets akademiske
utviklingsarbeid. Kunne vise til deltaking i bedømmingskomitéar og andre organ i sektoren, 
og til samarbeid med andre institusjonar. Kunne vise til oppdrag med fagfellevurdering av 
forskingspublikasjonar. 


e) Internasjonalt samarbeid: Aktiv deltaking i utvikling og gjennomføring av internasjonale
samarbeidsprosjekt innan både forsking og undervisning, samt formidling gjennom 
publikasjonar med internasjonalt medforfattarskap.  


f) søknader til EU


g) evne til å tiltrekke seg/forskingsgruppa  ekstern finansiering.


h) ha rettleia minst ein phd-kandidat til fullført doktorgrad
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5.2 Krav til arbeidsgjevar 


a) Tid til fagleg utvikling


b) Rettleiing og oppfølging: Fakultetet skal nemne opp to faglege mentorar for kandidaten
for dei første 4 åra av perioden. Den eine mentoren skal vere kandidatens overordna 
forskingsleiar.  


Mentorane skal assistere kandidaten i å utarbeide ein karriereutviklingsplan for å oppnå måla 
i arbeidsavtalen. Planen skal vere utarbeid og levert institutt og fakultet innan tre månader 
frå tilsettingsdato. Fram til midtvegsevalueringa skal mentorane gje kandidaten fagleg 
rettleiing, opplæring og råd for å byggja ei akademisk karriere. I tillegg skal kandidaten ha to 
medarbeidarsamtalar pr år med overordna forskingsleiar. Etter midtvegsevalueringa skal 
kandidaten følgjast opp på same måte som andre fast tilsette førsteamanuensar. 


c) Infrastruktur og forskingsgruppe: Instituttet skal legge til rette for at kandidaten får nytte
tilgjengelege forskingsressursar på like vilkår med andre vitskapleg tilsette. 


d) Søknadsstøtte: Fakultetet skal tilby kandidaten rådgivingsstøtte til søknader om ekstern
forskingsfinansiering. Instituttet skal gi støtte til budsjettering av søknader og tilrettelegging 
for drift av slike prosjekt.  


6. Midtvegsevaluering


Fakultetet skal gjennomføre ei formell midtvegsevaluering som skal vere avslutta før
kandidaten har vore tilsett i fire år. Evalueringa skal gjennomførast med utgangspunkt i krava
i arbeidsavtalen, jf pkt 5 ovanfor. Fakultetsstyret skal fastsetje nærmare kriterium for
midtvegsevalueringa:


a) Fakultetsstyret v/dekanen nemner opp bedømmingskomité på minst tre medlemmar. Begge
kjønn skal om mogeleg vere representert.


b) Fakultetsstyret v/dekanen fastset bedømmingskomite seinast innan tre år frå oppstart.
Samstundes fastset dekanen frist for innlevering av arbeid, tidspunkt for intervju og frist for
levering av rapport frå bedømmingskomitéen. Kandidaten skal ha beskjed om fristar og
bedømmingskomité så snart dette er fastsatt.


c) Kandidaten skal skriftleg levere inn dokumentert arbeid som viser progresjon i henhold til
krava i arbeidsavtalen. I tillegg skal kandidaten levere ein skriftleg sjølvevaluering av
oppnådde resultat så langt i åremålsperioden. Kandidaten skal også rapportere i kva grad
fakultet og institutt har innfridd i forhold til tilrettelegging og plikter nedfelt i arbeidsavtale.
Sjølvevalueringa skal vere på maks fem sider.


d) Instituttet skal til same frist levere skriftleg rapport over kandidatens oppnådde mål samt ei
evaluering over tilrettelegging og støtte som er gitt kandidaten.


407







e) Rapporten frå bedømmingskomiteen skal gje kandidaten rettleiing på kva som må forbetrast
i siste del av åremålsperioden for at krava om fast tilsetting skal verta oppfylt. Fakultetsstyret
skal orienterast om utfallet av midtvegsevalueringa.


7. Sluttevaluering


Før utløpet av åremålsperioden skal fakultetet sørgje for ei vurdering av om krava som vart 
fastsett i arbeidsavtalen er innfridd. Vurderinga av kandidatens forskingskompetanse og 
forskingspotensial skal føretas av ein bedømmingskomité innanfor kandidatens fagområde. 
Komiteen skal ha tre medlemmar, og minst eit medlem frå ein utanlandsk institusjon. Berre 
eit medlem av komiteen kan vere tilsett ved UiB. Begge kjønn skal om mogleg være 
representert i komiteen. 


Innan 12 månader før utløpet av åremålet skal fakultetsstyret v/dekanen ha oppnemnt 
bedømmingskomité samt fristar for innlevering av arbeid og bedømmingsrapport. 
Kandidaten skal ha beskjed om fristar og bedømmingskomité så snart dette er vedteke. 


Fakultetsstyret fastset retningslinjer for vurdering av om kandidaten oppfyller dei øvrige 
krava i arbeidsavtalen.  


Kandidaten skal ha beskjed om utfallet av sluttevalueringa seinast 6 månader før utgangen 
av åremålet. Kandidaten kan komme med merknader til evalueringa og det kan gis 
tilleggsfråsegn til dei delane av evalueringa. 


8. Rett til fast tilsetting
Med utgangspunkt i sluttevalueringa avgjer fakultetsstyret om kandidaten skal gis fast
tilsetting i stilling som professor.


Er fakultetsstyret i tvil om sluttevalueringa er adekvat og forsvarleg, skal fakultetsstyret 
foreta det som er nødvendig for å avklare og eventuelt korrigere ei slik usemje, men ikkje 
sjølv foreta ei evaluering. 


Øvrig saksbehandling i fakultetsstyret skjer i henhold til Reglement for ansettelse i 
vitenskapelige stillinger mm., punkt 6.4.3. 


9. Permisjonar og forlenging av tilsetjingsperioden
Permisjonar kandidaten har krav på etter lov eller tariffavtale, skal ikkje reknast med ved
utrekning av tilsetjingsperioden. Det skal giast forlenging for redusert arbeidstid etter
arbeidsmiljølovas §10-2 fjerde ledd på grunn av omsorg for barn og nær familie.


Avgjerd på søknad om permisjonar av andre årsaker og om forlenging av tilsetjingsperioden, 
skal takast av fakultetsstyret. Andre permisjonar enn dei kandidaten har krav på kan ikkje 
samla utgjere meir enn eit år. 
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Heimel: 


«Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår» -  fastsett av Kunnskapsdepartementet 24.03.2015 


med heimel i  lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 


§6-4 første ledd punkt k. 


 


1. Føremål 


 


Tilsetjing på innstegsvilkår ved Det medisinsk-odontologiske fakultet  har som føremål å 


legge til rette for rekruttering av talentfulle kandidatar med profesjonsfagleg bakgrunn i 


medisin, odontologi, farmasi, klinisk ernæring og helsefag. Fakultetet ynskjer å nytte desse 


stillingane til å rekruttere personar med slik profesjonsbakgrunn til faste hovudstillingar.  


Ordninga skal bidra til å rekruttere dei beste kandidatane til professorat i faste 


hovudstillingar og forplikte både institutt og fakultetet til å vidareutvikle kompetansen til den 


tilsette innan undervisning, forsking, formidling og innovasjon. Stillingane skal bidra til fagleg 


styrking og nivåheving ved fakultetet over lang tid. Krava til profesjonsbakgrunn kan likevel 


unntaksvis fråskrivast dersom det er spesielle behov for oppbygging av nye fagområde. Den 


som vert tilsett skal få høve til å kvalifisere seg for fast tilsetjing som professor gjennom eit 


langvarig tilsetjingsforhold (åremål), med god og tett oppfølging frå både fakultetet og 


instituttet vedkomande vert tilsett ved.  


 


 


2. Ressursar 


Ressursar allokert til innstegsstillingar skal årleg avgjerast  av fakultetsstyret i samband med 


årsbudsjettet. Ressursavsetnad skal sjåast i samanheng med og bør allokerast frå 


tilgjengelege rekrutteringsstipend for postdoktor/stipendiatar i åremålsperioden. Instituttet 


som vedkomande vert tilsett ved er pliktig til å allokere ressursar for fast professorat etter 


åremålsperioden.  


I særskilte høve, på fagområde der det er stort behov for ny-rekruttering og ved oppbygging 


av nye fagområde, kan instituttet allokere ekstraressursar allereie i åremålsperioden. Slik 


allokering av ressursar på instituttnivå skal fremjast for handsaming i instituttrådet og  


deretter fremjast for godkjenning hos fakultetsstyret.  


 


3. Tilsettingsprosedyre  


 


Reglane for tilsetting i førsteamanuensis/professorstilling i «Reglement for ansettelse i 


vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger»  vert lagt til grunn ved 


tilsetting i innstegstillingar med desse tilføyingane:  
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o For å støtte opp under føremålet med ordninga skal innstegsstillingar lysast ut opent 


innanfor alle fakultetets fagområde eller med stor fagleg breidde på tvers av fagmiljø.  


Unntak kan gjerast ved spesielle behov for ny-rekruttering, for å bygge opp nye 


fagområde eller  styrke kritiske fagområde.  


o Stillinga må lysast ut breitt nasjonalt og internasjonalt.  


o Fakultetstyret vedtek utlysingstekst. Utlysingstekst skal godkjennast i dekanens 


leiargruppe med instituttleiarane og fremjast av fakultetsdirektør for styret. 


o Innstegsstilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet skal normalt lysast ut som 


førsteamanuensis i 80-100% stilling for ein åremålsperiode på opptil 6-7 år.  


o Det skal normalt ikkje ha gått meir enn 5 år sidan den som vert tilsett har avlagt 


doktorgraden. Søkjar kan få tillegg i tid for permisjon knytt til fødsel eller adopsjon.   


o Den som vert tilsett må vidare ha norsk autorisasjon i relevant helseprofesjon. 


Vedkommande kan ha opptil 40% klinisk stilling. Dersom kandidaten er under klinisk 


spesialisering, kan det leggjast til rette for 50% klinisk stilling i delar av åremålsperioden, 


eventuelt inntil eitt års permisjon for å fullføre spesialitet. Total stillingsprosent ved UiB 


og anna verksemd kan ikkje overstige 120%. Perioden kan totalt ikkje utvidast ut over 7 


år.  


o Utlysinga må også innehalde nødvendige krav til søkjarane, som føl av punkt 5 nedanfor. 


o Fakultetsstyret vedtek oppnemning av sakkunnig nemnd etter forslag frå prodekan for 


forsking, eller den dekanen delegerer oppgåva til.  Samansetnad av sakkunnig nemnd føl 


retningslinjene for utlysing av stilling som fast tilsett førsteamanuensis i tråd med 


«Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger» 23.07.2010.  


o Sakkunnig nemnd sender skriftleg uttale til prodekan for forsking, eller annan person 


dekanen måtte ha delegert fullmakta til. Sistnemnde opprettar intern innstillingsutval og 


innstiller kandidatar for vedtak om tilsetjing i fakultetsstyret.  


o Kandidat vert fremja for tilsetting ved fagrelevant institutt. 


  


 


4. Professorstilling 


 


Ved tilsetting i ein førsteamanuensisstilling får kandidaten høve til å kvalifisere seg for fast 


tilsetting i ein professorstilling i løpet av åremålsperioden. Den vanlege ordninga med å søkje 


personleg opprykk etter kompetanse gjeld ikkje for perioden vedkommande er åremålstilsett 


på innstegsvilkår.  Åremålsperioden er seks til sju år. 


 


5. Arbeidsavtalen 


5.1 Krav til den som vert tilsett 


Arbeidsavtalen, saman med utlysingstekst og stillingsomtale, fastset resultata, krava og 


kriteriene den tilsette skal oppfylle i løpet av åremålsperioden for å få fast tilsetjing som 


professor. 
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I tillegg til krava som følgjer av «Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 


faglige/administrative lederstillinger» skal fylgjande krav vere oppfylte for å få fast tilsetjing: 


a) Forsking: Kunne vise til god progresjon i utvikling av eiga forskarkarriere. Evne til 


sjølvstendig forsking, tverrfagleg samarbeid og forskingsleiing. Dokumentert 


sampublisering med andre forskarar i høgt rangerte internasjonale tidsskrift. 


Dokumentere aktiv deltaking og innlegg på nasjonale- og internasjonale 


forskingskonferansar. Ha rettleia minst ein ph.d.-kandidat fram til fullført doktorgrad. Ha 


godt omdømme som forskingsrettleiar. 


 


b) Undervisning: Ha delteke i ordinær undervisning, rettleiing og eksamensavvikling. Ha 


oppnådd tilfredsstillande studentevaluering av eiga undervisning i løpet av 


åremålsperioden. 


 


c) Formidling: Kunne vise til både profesjonsretta og allmennretta formidling av eiga 


forsking gjennom artiklar, foredrag, kronikkar og andre virkemiddel.  


 


d) Akademisk leiing: Ha delteke aktivt i instituttets, fakultets og universitetets akademiske 


utviklingsarbeid. Kunne vise til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og til 


deltaking i ulike forvaltningsorgan,  sakkunnige nemnder, andre organ i sektoren og til 


samarbeid med andre relevante institusjonar. Kunne vise til oppdrag med 


fagfellevurdering av forskingspublikasjonar.  


 


e) Internasjonalt samarbeid: Aktiv deltaking i internasjonalt samarbeid, gjennomføring av 


samarbeidsprosjekt og publikasjonar med internasjonalt medforfattarskap.  


 


f) Evne til å tiltrekkje seg sjølv og forskingsgruppa si ekstern finansiering: Ha oppnådd 


nasjonal eller internasjonal konkurranseutsett finansiering til eiga forsking. Delteke aktivt 


i søknader til EU som partnar eller koordinator.  


 


g) Andre særlege vilkår: Arbeidsavtalen vil i tillegg kunne bli tilpassa vilkår som gjeld for 


verksemda ved det instituttet vedkomande vert tilsett ved. 


 


5.2 Krav til arbeidsgivar 


a) Tid til fagleg utvikling inkludert støtte og rettleiing: Institutt og fakultet skal peike ut to 


faglege mentorar for kandidaten for dei første 4 åra av perioden. Den eine mentoren skal 


vere kandidaten sin overordna forskingsleiar.  


 


b) Rettleiing og oppfølging: Mentorane skal assistere kandidaten i å utarbeide ein 


karriereutviklingsplan for å oppnå måla i arbeidsavtalen. Planen skal vere utvikla og levert 


institutt og fakultet innan 3 månader frå tilsettingsdato. Fram til midtvegsevalueringa skal 


mentorane gi kandidaten fagleg rettleiing, opplæring og råd for å byggje ei akademisk 
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karriere. I desse første åra har kandidaten rett på månadlege faglege rettleiingsmøter med 


mentorane samt to medarbeidarsamtalar per år med overordna forskingsleiar.  


 


I første del av perioden skal instituttet ha eit særleg ansvar for oppfølging og rettleiing. I siste 


del av perioden, det vil seie etter midtvegsevalueringa, skal kandidaten følgjast opp på same 


måte som andre fast tilsette førsteamanuensar. 


c) Infrastruktur og forskingsgruppe: Instituttet skal legge til rette for at kandidaten får nytte 


tilgjengelege forskingsressursar på like vilkår med andre vitskapleg tilsette. 


d) Søknadsstøtte: Fakultetet skal tilby kandidaten rådgivingsstøtte til søknader om ekstern 


forskingsfinansiering. Instituttet skal gi støtte til budsjettering av søknader og tilrettelegging 


for drift av slike prosjekt.  


 


6. Midtvegsevaluering 


Fakultetet skal gjennomføre ei formell midtvegsevaluering som skal vere avslutta før 


kandidaten har vore tilsett i fire år. Evalueringa skal gjennomførast med utgangspunkt i krava 


i arbeidsavtalen, jf. pkt. 5 ovanfor. Fakultetsstyret skal fastsetje nærmare kriterium for 


midtvegsevalueringa: 


a) Fakultetsstyret v/dekanen fastset sakkunnig nemnd. Minst to av medlemmane må ha 


bakgrunn innan kandidatens fagområde. Minst eitt medlem skal vere eksternt og helst ha 


delteke sakkunnig nemnd ved tilsetjing. Begge kjønn skal om mogeleg vere representert. 


Prodekan for forsking, eller den dekanen gir fullmakt, innstiller for vedtak i 


fakultetsstyret etter forslag frå institutt.  


b) Fakultetsstyret v/dekanen  fastset sakkunnig nemnd seinast innan tre år frå 


tilsetjingsdato. Samstundes fastset fakultetsstyret fristar for innlevering av arbeid, 


tidspunkt for intervju og frist for levering av rapport frå sakkunnig nemnd. Dette skal 


straks etter vedtaket kunngjerast for kandidat og institutt. 


 


c) Kandidaten skal skriftleg levere inn dokumentert arbeid som viser progresjon i samsvar 


med krava i arbeidsavtalen. I tillegg skal kandidaten levere ei  skriftleg sjølvevaluering av 


resultata som er oppnådd så langt i åremålsperioden. Kandidaten skal også  rapportere i 


kva grad fakultet og institutt har innfridd i forhold til tilrettelegging og plikter nedfelt i 


arbeidsavtalen. Sjølvevalueringa skal vere på maks 5 sider.  


 


d) Instituttet skal til same fristen levere skriftleg rapport over kandidatens oppnådde 


resultat samt ei evaluering over tilrettelegging og støtte som er gitt kandidaten. 


 


e) Som ledd i evalueringsrapporten (som skal innehalde rapport frå sakkunnig nemnd, 


sjølvevaluering samt evalueringa frå instituttet) skal kandidat, institutt og fakultet 


skriftleg få rettleiing på kva som må forbetrast i siste del av åremålsperioden for å 


oppfylle krava om fast tilsetjing som professor, jf. pkt.7. Fakultetsstyret skal orienterast 


om utfallet av midtvegsevalueringa.  
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7. Sluttevaluering 


Før utløpet av åremålsperioden skal fakultetet vurdere om krava som vart fastsett i 


arbeidsavtalen er innfridd. Vurderinga av kandidaten sin forskingskompetanse og 


forskingspotensial skal gjerast av ei sakkunnig nemnd innanfor kandidaten sitt fagområde og 


etter fakultetet sine reglar for vurdering av professorkompetanse. 


 


For å få fast tilsetjing som professor ved Institutt for klinisk odontologi (jamfør §2 «Forskrift 


om om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger» 23.07.2010) etter avslutta 


åremålsperiode, skal kandidaten gjennom ei sluttevaluering ha oppnådd gjeldande krav til 


professorkompetanse som godkjent av Det nasjonale dekanmøtet i odontologi og vedteke 


fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


For  å få fast tilsetjing som professor ved dei andre institutta ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet (jamfør i §2 «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 


forskerstillinger» 23.07.2010) etter avslutta åremålsperiode, skal kandidaten gjennom ei 


sluttevaluering ha oppnådd gjeldande krav til professorkompetanse som godkjent av Det 


nasjonale dekanmøtet i medisin og vedteke i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet. 


Den sakkunnige nemnda skal ha tre medlemmer, og minst eitt medlem frå ein utanlandsk 


institusjon. Berre eitt medlem kan vere tilsett ved  Universitetet i Bergen. Begge kjønn skal 


om mogeleg vere representert. Prodekan for forsking, eller den dekanen gir fullmakt, 


innstiller for vedtak i fakultetsstyret etter forslag frå instituttet. 


 


Innan 12 månader før åremålet tek slutt skal fakultetsstyret ha oppnemnd sakkunnig nemnd 


og fastsett fristar for innlevering av arbeid frå kandidaten og nemnda. Kandidaten skal ha 


beskjed om fristar og sakkunnig nemnd så snart dette er vedteke.  


 


Kandidaten skal ha beskjed om utfallet av sluttevalueringa seinast 6 månader før utgangen 


av åremålet. Kandidaten kan kome med merknader til evalueringa og det kan gis 


tilleggsfråsegn til dei delane av evalueringa. 


 


 


8. Rett til fast tilsetting 


 


Prodekan for forsking, eller den dekanen gir fullmakt, set ned innstillingsutval som vurderer 


kandidaten opp mot tilleggskrava for å oppnå fast tilsetjing, slik desse er nedfelt i 


arbeidsavtalen. Utvalet innstiller for vedtak om fast tilsetjing/avslag for fakultetsstyret.  


 


Med utgangspunkt i sluttevalueringa avgjer fakultetsstyret om kandidaten skal få fast 


tilsetjing i stilling som professor. 
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Er fakultetsstyret i tvil om sluttevalueringa er adekvat og forsvarleg, skal fakultetsstyret 


foreta det som er nødvendig for å avklare og eventuelt korrigere ei slik usemje, men ikkje 


sjølv foreta ei evaluering. 


 


Ut over dette skjer sakshandsaming i fakultetsstyret i samsvar med «Reglement for 


ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger», punkt 6.4.3. 


 


 


9. Permisjonar og forlenging av tilsetjingsperioden 


 


Permisjonar kandidaten har krav på etter lov eller tariffavtale, skal ikkje reknast med ved 


utrekning av tilsetjingsperioden. Det skal givast forlenging av tilsetjingsperioden for redusert 


arbeidstid etter arbeidsmiljølovas §10-2 fjerde ledd på grunn av omsorg for barn og nær 


familie.  


 


Avgjerd på søknad om permisjonar av andre årsaker og om forlenging av tilsetjingsperioden, 


skal takast av fakultetsstyret. Andre permisjonar enn dei som er lovfesta kan ikkje samla 


utgjere meir enn eit år. 


 


 


10. Retningslinjene trer i kraft frå 1.4.2016  
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REGLEMENT FOR ANSETTELSE I VITENSKAPELIGE 


STILLINGER OG FAGLIGE/ADMINISTRATIVE 


LEDERSTILLINGER 
Vedtatt av universitetsstyret 28.5.2014. 


1. Virkeområdet for reglementet 


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


forskerstillinger, åremålsstillinger og ansettelser med særskilte ansettelsesbestemmelser, som er 


regulert i eller i medhold av universitets- og høyskoleloven. 


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


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


regelverk. 


2. Overordnede prinsipper for rekruttering 


Den best kvalifiserte søker til en ledig stilling skal ansettes.  


Kvalifikasjonsprinsippet bygger på den alminnelige saklighetsnorm som gjelder ved ansettelse i 


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


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


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


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


arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen.  


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


utlysning og stillingsbeskrivelse.  


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


undervisning og veiledning.  


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


kategorier av stillinger. 


3. Universitetsstyrets funksjon i ansettelsessaker 


3.1 Ansettelse i universitetsstyret 


3.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre  


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


universitetsstyret. 


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


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


etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse.  


Innstillingsutvalget skal gjennomføre intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger, eller andre 


prøver for å vurdere egnethet til stillingen. 


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


av om søkerne oppfyller disse. 


3.1.2 Ansettelse av universitetsdirektør 


Universitetsstyret ansetter selv universitetsdirektør i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


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


sammenhengende periode på mer enn tolv år.  


3.1.3 Ansettelse av dekan 


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


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


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene.  


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


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


sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


3.1.4 Ansettelse av direktør for Universitetsmuseet i Bergen 


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


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


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


på mer enn tolv år.  


3.1.5 Ansettelse av faglige ledere for senter mv 


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


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


prosedyreregler fastsatt i reglene for enheten. 


3.2 Kalling 


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


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


for avdeling og grunnenhet. 


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


med klare og entydige anbefalinger fra institutt og fakultet. 


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


forskningsinstitusjonene, næringsliv og forvaltning mv.  


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


3.3.1 Delegasjon av myndighet 


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


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


delegere.  


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


på styrets ansvar. 


3.3.2 Utøvelse av delegert myndighet 


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


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


som ligger innenfor organets myndighetsområde. 


3.4 Ansettelsessaker som kan bringes inn for universitetsstyret til avgjørelse 


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


styret til avgjørelse: 


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


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


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


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


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


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


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


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


medlemmer vil ansette.   


4. Ansettelser på fakultetsnivå 


4.1 Ansettelse i fakultetsstyret 


4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre  


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


åremålsstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. 


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


professorstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet.   


Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 


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


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


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


4.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre for fakultet uten institutter 


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


innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av fakultetsstyret.  


4.1.3 Ansettelse av instituttleder 


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


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


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


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


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


instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


4.2 Ansettelse i ansettelsesutvalg 


Fakultetsstyret kan opprette et ansettelsesutvalg.  


Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker utvalget skal 


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


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


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


personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene.  


Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der 


ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. 


Instituttleder ved grunnenheter tilknyttet fakultetet nedsetter en gruppe som medvirker ved 


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


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


foretas av instituttleder selv. 


4.3 Administrativ ansettelse 


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


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


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


tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


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


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


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


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


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


midlertidige ansettelse skjer av fakultetsdirektør etter forslag fra instituttleder. 


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


5. Ansettelse i styrer med særskilt ansettelsesmyndighet 


5.1 Universitetsmuseet i Bergen 


5.1.1 Ansettelsesmyndighet 


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


er knyttet til museet.  


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


Bergen har hatt anledning til å uttale seg. 


5.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


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


oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der styret har ansettelsesmyndighet.  


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


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


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


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


5.1.3 Administrativ ansettelse 


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


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


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


dokumentert tilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


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


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


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


det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


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


6. Generelle saksbehandlingsregler for ansettelsesprosedyren 


6.1 Utlysning 


6.1.1 Ledig stilling skal som hovedregel utlyses offentlig  


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


Utlysning skal skje i henhold til statlige og interne retningslinjer.  
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Før utlysning skjer skal ansettelsesmyndigheten, eller den som har fått delegert slik myndighet, 


kontrollere at utlysningstekst og stillingsbeskrivelse: 


- er i overensstemmelse med enhetens forsknings- og rekrutteringsstrategi 


- har tilstrekkelig dekning i budsjetter 


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


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


- har lovhjemmel for ansettelse i midlertidige stillinger 


- er i overenstemmelse med lov og avtaleverket 


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


aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde 


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


at merknadsfristen på tre dager er utløpt. 


6.1.2 Utarbeidelse av utlysningstekst 


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


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


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


som har betydning for overholdelse av lov og avtaleverk.  


Søknadsfrist er normalt 3 uker.  


6.1.3 Fornyet utlysning 


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


stillingen.  


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


Stillingen lyses også ut på nytt dersom: 


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


- forholdene for øvrig har endret seg vesentlig. 


6.1.4 Unntak fra utlysning 


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


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


6.1.5 Innsyn i søkerliste og utvidet søkerliste  


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


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


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


enkelt tilfelle. 


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


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


virksomhet, jf. forvaltningslovforskriften. 


6.2 Sakkyndig bedømmelse 


6.2.1 Den sakkyndige bedømmelsens funksjon i ansettelsesprosessen  


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


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


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


fundamentalt element ved forskning, undervisning og formidling. 


6.2.2 Oppnevning av sakkyndig komité 


Oppnevning av sakkyndig komité og mandat avgis av fastsatt myndighet. 


Den sakkyndige komité skal bestå minst av tre medlemmer.  


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


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


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


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


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


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


utenfor UiB.  


For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de sakkyndige ha 


professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. For 


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


minst førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av 


fagområdet. 


For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger oppnevnes 


sakkyndige med professor- eller førsteamanuensiskompetanse, avhengig av stillingens vitenskapelige 


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


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


saksbehandlingsregler for henholdsvis stipendiatstillinger (punktene 6.2.6 og 7.4) og 


postdoktorstillinger (punkt 7.5).  


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


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


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


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


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


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


den sakkyndige har nær personlig tilknytning til. 


6.2.3 Mandat for sakkyndig komité 


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


bedømming og rangering av:  


- Søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner i samsvar med etablerte internasjonale eller 


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


stillingen slik de er angitt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse.  


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


og veiledning.  


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


og stillingsbeskrivelse. 


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


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


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


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


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


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


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


ansettelsesperiode. 


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


andre forhold som ikke gjelder søkernes samlede dokumenterte faglige kvalifikasjoner.  


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


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


forskjellige standpunkter fremgå av uttalelsen.  


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


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


dette innberettes til fakultetet og begrunnes. 


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


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


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


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


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


sendes til innstillende myndighet.  


6.2.5 Innsyn i den sakkyndige bedømmelse og merknader 


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


disse er sendt til innstillende myndighet. 


6.2.6 Fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse 


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


vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater.  


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


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


doktorgradsprogram eller den plan for spesialistutdanning som ansettelsen gjelder. 


 


6.3 Innstilling 


6.3.1 Innstillingsmyndighet og rangering 


Innstilling foretas av innstillingsutvalg eller den som har innstillingsmyndighet. 


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


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


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


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


stillingskategori på vedkommende fagområde.  


6.3.2 Grunnlaget og vurderinger for innstilling 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


av om søkerne oppfyller disse. 


6.3.3 Utforming av innstilling 


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


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


- krav i utlysning og stillingsbeskrivelse 


- opplysninger i søknadene  


- uttalelse fra sakkyndig komité med eventuelle merknader 


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


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


ansettelsesprosedyren og som kan ha betydning for vurderingen av ansettelsen. 


6.3.4 Innsyn i innstillingen 


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


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


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


mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått.  


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


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


faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken.  


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


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


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


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


ansettelsesorganet. 


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


praktisere merinnsyn i taushetsbelagte opplysninger. 


6.4 Ansettelse 


6.4.1 Ansettelsesorganets kontrollfunksjon 


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


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


stillingsbeskrivelse, sakkyndig bedømmelse og personlig egnethet mv. 


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


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


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


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


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


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


ansettelsesorganet: 


- ber om en tilleggsuttalelse fra den sakkyndige komiteen  


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


er bygget på en riktig bedømmelsesnorm 


- oppnevner flere sakkyndige eller en ny sakkyndig komité 


6.4.2 Anvendelse av kvalifikasjonsprinsippet 


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


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


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


fagområde. 


6.4.3 Saksbehandlingen i ansettelsesorganet  


Ansettelse i universitetsstyret og fakultetsstyret skjer i møte.  


Ansettelse i ansettelsesutvalg skjer ved at saksdokumentene sendes til ansettelsesutvalgets 


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


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


ansettelsesutvalgets medlemmer. 


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


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


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


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


behandles, og skal grunngis skriftlig. 


Ansettelsesorganet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og 


underskriver. Ved stemmelikhet har ansettelsesorganets leder dobbeltstemme.  


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


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


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


6.4.4 Innsyn i ansettelsesorganets vurderinger og vedtak  


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


som er gjort eller gitt av ansettelsesorganet.  


7. Særskilte regler for vitenskapelige ansettelsesforhold 


7.1 Midlertidige bistillinger ved UiB 


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


forskerstilling. 


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


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


oppsigelse. 


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


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


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


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


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


med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for hovedstillingen.  


 


7.2 Kombinerte stillinger 


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


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


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


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


stillingsprosenten. 


Avtalen skal avklare arbeidsgivernes forpliktelser når det gjelder arbeidstakere i kombinerte 


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


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


arbeidsforholdene tilpasses slik at arbeidspliktene i begge stillinger ivaretas.  


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


Søkere må oppfylle ansettelsesvilkårene og kompetansekravene for begge stillingene. Fakultetsstyret 


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


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


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


ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder. 


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


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


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


informasjon.  


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


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


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


Pensjonsforhold for kombinerte stillinger må avklares individuelt med Statens Pensjonskasse. 


7.3 Eksternt finansierte oppdrag 


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


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


oppdrag. 


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


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


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


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


finansieres ved inntektsoverføring fra den annen virksomhet. 


Ved UiB skal unntaksregelen praktiseres på følgende måte: 


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


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


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


prosjektleder ansatt ved UiB 


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


7.4 Stipendiatstillinger 


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


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 


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


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


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet 


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


7.5 Postdoktorstillinger 


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


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


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


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig.  


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet.  


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


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


høyskoleloven § 11-3 


8.1. Vedtaksorgan  


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


suspensjon eller ordensstraff.   


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


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


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


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


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


i det møte hvor vedtaket skulle treffes.  


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


tjenestemannsloven § 18 nr. 2.  


8.3 Klageorgan 


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


universitetsstyret.  


Er vedtaket fattet av universitetsstyret er departementet klageorgan.  
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Oppnevning av programsensor for Masterprogram i global helse 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 


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


 
Hva saken gjelder 


Professor Maria Emmelin ved Lunds universitet er oppnevnt som programsensor for 
masterprogrammene i internasjonal helse og oral helse ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin i perioden 01.09.2013 – 31.08.2017. De to masterprogrammene 
erstattes av et nytt masterprogram i global helse fra og med høsten 2017. 
 
Programutvalget bemerker at samarbeidet mellom Emmelin og fagmiljøet har fungert 
bra, og hun er ønsket som programsensor for en ny periode på fire år. Emmelin har 
sagt seg villig til å påta seg vervet.  


 


Forslag til vedtak 
Professor Maria Emmelin oppnevnes som programsensor for Masterprogram i global 
helse i perioden 01.09.2017 – 31.08.2021 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Ørjan Leren 
 
 
 


 seksjonssjef 


29.05.2017/EIDA  
 
 
Vedlegg:  


1. Notat fra Programutvalget for global helse 
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Årstadvn. 19 
Bergen 


Saksbehandler 
Linda Karin Forshaw 
55588569 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 
 
 
 
 
Programsensor for masterprogrammet i global helse 
 
Maria Emmelin har vært programsensor for masterprogrammene i internasjonal helse og oral 
helse, som har blitt erstattet av masterprogram i global helse. Hennes periode går ut 
31.08.17. Hun er ønsket for en periode til og har sagt seg villig til å fortsette.  
 
Samarbeidet mellom henne og programutvalget har fungert i godt, men PU har vært lite 
tydelig mht. hennes oppdrag. Retningslinjer for programsensor vil revideres før neste periode 
starter. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Karen Marie Moland 
Leder, programutvalget for global helse Linda Karin Forshaw 
 Seniorkonsulent


Referanse Dato 


2017/5797-LIFO 09.05.2017 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 71/17 


Sak nr.: 2017/4751  Møte: 14.06.2017 


 
 
 
 
Oppnevning av programutvalgsledere for perioden 2017-2021 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 


1. Mandat for programutvalgene ved fakultetet: 
http://www.uib.no/mofa/66123/mandat-programutvalgene  


 
Hva saken gjelder 


I henhold til mandatet har programutvalgene en funksjonsperiode på fire år, og følger 
samme oppnevningsperiode som dekanatet. Fra og med høstsemesteret 2017 vil et 
nytt dekanat tiltre, og programutvalg for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021 skal 
oppnevnes. 
 
Leder for programutvalget skal oppnevnes av styret. Det er ingen begrensninger i 
forhold til hvor mange perioder en person kan inneha lederfunksjonen.  
 
Øvrige medlemmer oppnevnes av instituttene/institusjonene/fagutvalgene de 
representerer. Sekretærfunksjonen er knyttet til spesifikk stilling i administrasjonen 
ved fakultet eller institutt.  
 
De fleste programutvalgene har ønsket at gjeldende leder ivaretar vervet videre, med 
noen unntak: 
 


• Programutvalg for medisin har ikke fremlagt forslag til ny leder på nåværende 
tidspunkt. Dette skyldes vervets omfang, og rolle i forhold til ny studieplan. Det 
er ønskelig at nytt dekanat blir involvert i prosessen og leder vil dermed 
oppnevnes på et senere tidspunkt. 


• Programutvalg for odontologiske fag har meldt at Morten Eirik Berge fortsetter 
som leder frem til februar 2018 – deretter overtar Inge Fristad vervet. 


• Programutvalg for helsevitenskap ønsker å oppnevne sittende leder Jan 
Magnus Bjordal for to år, og deretter oppnevne en annen person for perioden 
2019-2021.  



http://www.uib.no/mofa/66123/mandat-programutvalgene
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Forslag til vedtak 
 


1. Professor Marit Bakke oppnevnes som leder for Programutvalg for biomedisin 
i perioden 01.08.2017 – 31.07.2021. 


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. 


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Ørjan Leren 
 
 
 


 seksjonssjef 


29.05.2017/EIDA 
 
 
Vedlegg:  


1. Brev og meldinger fra programutvalgene om ledervervet, samlet 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for biomedisin 


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


Institutt for biomedisin 
Telefon 55586300 
post@biomed.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Jonas Liesvei 91, BB-
Bygget 
Bergen 


Saksbehandler 
Aslaug Sæther 
55586440 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 
 
Oppnevning av programutvalgsleder for masterprogrammet i 
biomedisin 
Programutvalget i biomedisin har i møte 25.04.17 vedtatt å foreslå dagens leder av 
programutvalget, professor Marit Bakke, som leder for programutvalget i biomedisin også for 
perioden 2017 – 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Rolf Reed 
instituttleder Aslaug Sæther 
 seniorkonsulent 
 
 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2017/4751-ASSÆ 28.04.2017 
  


 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Programutvalg for odontologiske fag 


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


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


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Jonas Lies vei 79 
Bergen 


Saksbehandler 
Tone Larsson 
55586686 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 
 
Oppnevning av programutvalgsleder for odontologiske fag 2017-
2021 
 
 
Morten Eirik Berge har vært leder for programutvalg for odontologiske fag siden 2008, og 
ønsker avløsning fra vervet. 
 
Inge Fristad er foreslått som ny programutvalgsleder. Han er forespurt og har sagt seg villig 
til å inneha lederfunksjonen. 
 
Inge Fristad har forskningspermisjon høstsemesteret 2017 og kan tiltre i vervet som 
programutvalgsleder fra 1.2.2018. Morten Berge er villig til å fungere som 
programutvalgsleder frem til samme dato. 
 
 
Programutvalg for odontologiske fag gjorde følgende vedtak i møte 19.mai 2017: 
 
Programutvalget foreslår Inge Fristad som ny leder for programutvalg for odontologiske fag.  
Inge Fristad vil tiltre i lederfunksjonen fra 1.2.2018. Sittende programutvalgsleder Morten 
Eirik Berge vil ivareta funksjonen som programutvalgsleder frem til 31.1.2018.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Morten Eirik Berge 
Programutvalgsleder Tone Larsson 
 Sekretær for PuO 


Referanse Dato 


2017/4751-TOL 22.05.2017 
  


 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


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


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


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Armauer Hansens hus, 4. 
etg. Haukelandsveien 28 
Bergen 


Saksbehandler 
Guro Akre 
55582535 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 
 
Oppnevning av programutvalgsleder ernæring 2017 - 2021 
 
 
Jutta Dierkes har formidlet at hun kan fortsette med vervet også neste periode.  
 
Medlemmer i det sittende programutvalget har blitt gitt anledning til å melde sin interesse for 
å overta vervet, noe ingen hadde ønske om.  
 
Programutvalget har, på e-postsirkulasjon, gitt sin støtte til Dierkes som fortsatt leder for 
Programutvalg for ernæring.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jutta Dierkes  
Programutvalgsleder Guro Akre 
 førstekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2017/4751-GURAK 22.05.2017 
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Kalfarveien 31 
Bergen 


Saksbehandler 
Jorunn Hvalby 
55588513 
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mottaker 
 
  
  


 
 
Oppnevning av programutvalgsleder for erfaringsbasert master i 
helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi 
 
Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi 
ønsker å oppnevne sittende leder Aslak Aslaksen for ny perioden 2017-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Aslak Aslaksen 
PU-leder Jorunn Hvalby 
 førstekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2017/4751-JOHV 02.05.2017 
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
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Institutt for global helse og 
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Postadresse  
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Kalfarveien 31 
Bergen 


Saksbehandler 
Jorunn Hvalby 
55588513 
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mottaker 
 
  
  


 
 
Oppnevning av programutvalgsleder for masterprogrammet i 
helsevitenskap 
 
 
Programutvalget i helsevitenskap foreslår at inneværende leder Jan Magnus Bjordal blir 
sittende i perioden 2017-2018. Da er vi sikret kontinuitet fram til det nye masterprogrammet 
er ferdigstilt. 
 
Samtidig ønsker vi å gi rom for fleksibilitet i forbindelse med mange nye ansettelser i 
fagmiljøet da vi står foran et generasjonsskifte innenfor de ansatte i helsefagene. 
Programutvalget ønsker derfor å oppnevne en ny leder for den resterende perioden 2019 - 
2021. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jan Magnus Bjordal 
Leder; PU Helsevitenskap Jorunn Hvalby 
 førstekonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2017/4751-JOHV 02.05.2017 
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Saksbehandler 
Linda Karin Forshaw 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 
 
Leder for programutvalget for global helse 
 
Vi ber om at det nye programutvalget for global helse opprettes. Leder for programutvalget 
blir Karen Marie Moland.  
 
De andre medlemmene av programutvalget blir: 


 Thorkild Tylleskär 


 Cecilie Svanes 


 David Lackland Sam 


 Bernt Lindtjørn 


 Tehmina Mustafa 


 Sven Gudmund Hinderaker 
 
Alle disse er emneansvarlige for obligatoriske emner på masterprogrammet i global helse. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Bente E. Moen 
leder, Senter for internasjonal helse Linda Karin Forshaw 
 seniorkonsulent


Referanse Dato 


2017/5797-LIFO 24.05.2017 
  


 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
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Bergen 


Saksbehandler 
Marte Nørve Årvik 
55586358 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 
 
Oppnevning av programutvalgsleder for farmasi, 2017-2021 
 
Lone Holst har gitt tilbakemelding om at hun gjerne vil fortsette som programutvalgsleder for 
farmasi, i perioden 2017-2021.  
 
De øvrige medlemmene i det sittende programutvalget har blitt gitt anledning til å melde sin 
interesse for å overta vervet, noe ingen hadde ønske om. Det er ingen endringer i 
medlemmene i programutvalget og følgende fortsetter i neste periode: 
 
Leder, IGS Lone Holst Samfunnsfarmasi 
IGS Reidun Kjome Samfunnsfarmasi 
Inst. for biomedisin Anni Vedeler Biokjemi 
Kjemisk institutt Bengt-Erik Haug Legemiddelkjemi 
Kjemisk institutt Torgils Fossen Farmakognosi 
Kjemisk institutt Wei Wang Farmasøytisk fysikalsk kjemi 
Senter for farmasi, K2 Svein Haavik Senterleder 
K2 Harald Wiker Mikrobiologi 
K2 Emmet Mc Cormack Galenisk 
K2 Lars Herfindal Farmakologi 
Studentrep* Lene Røgelstad Kull 2013 
Studentrep* Linn Pedersen Kull 2014 
Sykehusapoteka Vest, 
observatør 


Ina Ottesen  postmottak@sav.no 


Sekretær Marte Nørve Årvik   
*velges årlig i FFU 


 
På programutvalgsmøtet i farmasi 24. mai har medlemmene gitt sin støtte til at Lone Holst 
fortsetter som leder for Programutvalg for farmasi.  
 


Referanse Dato 


2017/4751-MAÅ 26.05.2017 
  


 



mailto:jo.klaveness@farmasi.uio.no





 side 2 av 2 


 
 
 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Lone Holst 
programutvalgsleder Marte Nørve Årvik 
 førstekonsulent 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Programutvalg for legers etter- og videreutdanning 


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


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


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Haukelandsveien 28 
Bergen 


Saksbehandler 
Eirik Dalheim 
55586429 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 
 
Programutvalgsleder - Programutvalg for legers etter- og 
videreutdanning 
 
Vi viser til brev fra fakultetet vedr. oppnevning av nye programutvalg for perioden 2017 – 
2021. Det informeres samtidig om at leder skal oppnevnes av fakultetsstyret.  
 
Spesialistutdanningen for leger er i omlegging, og programutvalget har i samråd med dekan 
gått inn for at sittende programutvalg fortsetter sin virksomhet uendret, med Gottfried Greve 
som leder, slik at vi sikrer kontinuitet i overgangsfasen. Medlemmene er forespurt pr. e-post, 
og ingen har motsagt seg dette. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Gottfried Greve 
leder Eirik Dalheim 
 sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2017/4751-EIDA 29.05.2017 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 2017/1540  Møte: 14.06.2017 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


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. Deles ut på møtet.  
e) Årshjul for fakultetsstyret vår 2017, vedl.  
f) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.06.2017/inghag    







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


• Møte 27.04.2017:  
https://helseforskning.etikkom.no/Content/781105/M%C3%B8tedokument%20.pdf 
 
 
 
 



https://helseforskning.etikkom.no/Content/781105/M%C3%B8tedokument%20.pdf
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Universitetet i Bergen 
Det medisinske fakultet 
 
   
  Orienteringssak  


Sak nr.:  2017/1458  Møte: 14.06.2017  


 
 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 – Status 


Grunnlagsdokumenter i saken 
- Fakultetsstyresak 73/12: Framlegg til ny organisasjon for Det medisinsk-


odontologiske fakultet – Framtidens fakultet 
http://www.uib.no/filearchive/fakultetstyresak-73-12-framtidens-fakultet__1.pdf. 


- Fakultetsstyresak 7/17: Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013.  
- Brev om evalueringen til instituttene av 10. februar 2017, sak 17/1458 


Hva saken gjelder 
Styret orienteres om status for evalueringen i tråd med milepælsplanen. 


Mandatet  
Evalueringen gjennomføres i 2017 med følgende mandat:  


- vurdering av om ny instituttstruktur er tilpasset forsknings-, formidlings- og 
utdanningsvirksomheten 


- vurdering av optimal organisering internt ved instituttene 
- vurdering av administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering. 


 
Organiseringen av tekniske tjenester på instituttene var ikke en del av ny 
fakultetsstruktur, men ble utført etter en innfasingsperiode av ny instituttstruktur ved 
fakultetet. Denne evalueringen skal også dekke organisering av tekniske tjenester. 
 
Sammensetning i prosjektorganiseringen – medlemmer 
 
Etter at prosjektet startet har det kommet til nye medlemmer. Per 6. juni er 
sammensetningen slik: 
 
Styringsgruppen 
Nina Langeland, dekan, leder 
Eyvind Rødahl, prodekan 
Inger Hjeldnes Senneseth, fakultetsdirektør 
Per Bakke, instituttleder 
Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør 
Gottfried Greve, professor, rep. fagforeninger 
Anita Bugge Koldingsnes, avdelingsingeniør, rep. fagforeninger 
Gjert Bakkevold, seniorrådgiver, sekretær for styringsgruppen 
 


 



http://www.uib.no/filearchive/fakultetstyresak-73-12-framtidens-fakultet__1.pdf
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Vararepresentant fagforeninger: Siv Lise Bedringaas 
Vararepresentant fagforeninger: Helge Holgersen 
 
Planleggingsgruppen 
Inge Fristad, visedekan, leder 
Guri Rørtveit, instituttleder 
Nils Erik Gilhus, instituttleder 
Jan Haavik, professor 
Julie Stavnes, administrasjonssjef 
Karl Erik Muller, stipendiat 
Audun Nerland, professor,  repr. fagforening 
June-Vibecke Knudtsen Indrevik, seniorkonsulent, hovedverneombud 
Håvard Hoel Aas, seniorkonsulent 
May Britt Kalvenes, senioringeniør 


 Vara representant fagforeninger: Berit Storaker 
 
Prosjektsekretariatet 
Ingve Bergheim, seniorrådgiver HR-avdelingen 
Tone Bergan, seniorrådgiver HR-avdelingen 
Ørjan Hauge, underdirektør 
Ingrid Hagerup, seniorkonsulent 
Gjert Bakkevold, seniorrådgiver 


 
Status for arbeidet 


Prosjektsekretariatet, planleggingsgruppen og styringsgruppen er i arbeid. Prosjekt-
sekretariatet orienterer her om status på følgende områder: 


Milepælsplan (vedlagt) 
Planen er oppdatert med nøkkeldatoer for spørreundersøkelsen og møter før ferien. 
Forhandlingsutvalget ved UiB blir orientert om planen og studentene orienteres via 
studentorganisasjonen ved fakultetet, MOSU. 


Kommunikasjonsplan (vedlagt) 
Planen definerer målsetting og målgrupper, og beskriver hva som er blitt gjort og hva 
som skal gjøres av ekstern og intern kommunikasjon. 
Den 23. mai ble det arrangert allmøter i Odontologibygget og Sentralblokken i forkant 
av utsendelsen av spørreundersøkelsen som nå er fastsatt til 12. juni. 


Instituttenes egenmeldinger (vedlagt) 
Instituttene ble bedt om å komme med egenmeldinger etter konkret bestilling. 
Prosjektsekretariatet har satt opp en sammenstilling av instituttenes egenmeldinger. 
Teksten i egenmeldingene er som meldt fra instituttene, men satt sammen i 
oppstillingen slik at alle instituttenes svar kommer i rekkefølge under hvert av de 5 
punktene som skulle besvares. 
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Innsamling av grunnlagsdata / måleindikatorer (vedlagt) 
Det er satt ned en egen datasettgruppe i fakultetsadministrasjonen som arbeider 
med innsamling og oppsett av datagrunnlag. Det er tatt utgangspunkt i forslag til 
måleindikatorer fra Arbeidsgruppe 1 fra prosjektet «Framtidens fakultet». Kilder for 
grunnlagsdata er i størst mulig grad fra eksterne kilder som Database for høgre 
utdanning (DBH). Noen indikatorer kan måles ved spørsmål i spørreundersøkelsen. 
Alle grunnlagsdata skal være klar innen 20. juni. 


Spørreundersøkelse 
Spørreskjemaet på norsk og engelsk testes i en pilotundersøkelse i perioden 5.-7. 
juni med revideringsperiode 8.-9. juni. Utsendelsen til alle ansatte skjer etter planen 
12. juni med avslutning 23. juni. Ord og uttrykk i den engelske versjonen av 
spørreskjemaet er oversatt fra engelsk til norsk av et eksternt firma som vi har fast 
avtale med. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  


1) Milepælsplan 
2) Kommunikasjonsplan 
3) Presentasjon fra allmøter den 23. mai 
4) Sammenstilling av instituttenes egenmeldinger 
5) Oversikt over innsamling av grunnlagsdata og måleindikatorer 


 
 
 
 
06.06.2017 Inge Fristad, Ørjan Hauge, Ingrid Hagerup og Gjert Bakkevold 
 
 







Oppdatert 6. juni 2017 


 


Milepælsplan for evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 


Tidpunkt Deltakere, møtearena Agenda 
25.01.2017 Forhandlingsutvalget Orientert om oppstart av evalueringen 
08.02.2017 Fakultetsstyret Godkjenning oppstart evaluering 


22.02.2017 Planleggingsgruppen 
Første møte. Konstituering og plan for 
arbeidet 


24.02.2017 Planleggingsgruppen 
Planlegging av aktiviteter og møter våren 
2017 


01.03.2017 Planleggingsgruppen Forberedelse av datainnsamling 


21.03.2017 Styringsgruppen 
Første møte. Plan for gjennomføring, inkl 
milepælsplan 


29.03.2017 Fakultetsstyret Mandat, opplegg og tidsplan. 
04.04.2017 Planleggingsgruppen Planleggingsgruppemøte 


27.04.2017 Prosjektsekretariatet 
Spørreundersøkelse - gjennomgang 
spørsmål 


03.05.2017 Planleggingsgruppen Planleggingsgruppemøte kl. 8.00 
09.05.2017 Planleggingsgruppen Planleggingsgruppemøte kl. 10.30 
10.05.2017 Fakultetsstyret Avrapportering og orientering om status 


16.05.2017 Styringsgruppen 
Fellesmøte med planleggingsgruppen - 
spørreundersøkelse 


06.06.2017 Prosjektsekretariatet 
Status datainnsamling med gjennomgang 
inst sjølmelding 


09.06.2017 Planleggingsgruppen 
Møte etter gjennomført 
pilotundersøkelse (Inkl Eirik) 


09.06.2017 Styringsgruppen Behandling av grunnlagsdokumentasjon 
12.06.2017 Survey Utsendelse til alle 
16.06.2017 Forhandlingsutvalget Statusorientering 


14.06.2017 Fakultetsstyret 
Avlevering av grunnlagsdokumentasjon, 
oppsummering status 


16.06.2017 Survey Påminnelse 
21.06.2017 Survey Påminnelse 
23.06.2017 Survey Avsluttes 


27.06.2017 
Fellesmøte styrings- og 
planleggingsgruppe 


Siste møte før ferien - beslutter om veien 
videre 


HØST 2017 
 


  


  Styringsgruppen 
Konstituerende møte for ny 
styringsgruppe 


06.09.2017 Fakultetsstyret Styresak 
  Forhandlingsutvalget Mulig statusorientering 
  Styringsgruppen Møte  
25.10.2017 Fakultetsstyret Styresak 
15.11.2017 Planleggingsgruppen Rapport overleveres styringsgruppen 
22.11.2017 Fakultetsstyret Styresak 
24.11.2017 Styringsgruppen Frist for endelig evalueringsrapport 
  Forhandlingsutvalget Statusorientering 
13.12.2017 Fakultetsstyret Evalueringen fullføres 


 







Kommunikasjonsplan 


Evaluering av ny fakultetsstruktur av 2013  


Mål med kommunikasjonen 


Målet med kommunikasjonen rundt evaluering av ny fakultetsstrukturer er å gi god informasjon til 
ansatte om prosessen for å bygge oppunder en god evalueringsprosess. Det er essensielt for 
evalueringsprosessen at ansatte deltar, først og fremst for å sikre god svarprosent og representasjon 
i spørreundersøkelsen. 


I formidlingen av budskapet er det lagt vekt på: 


- At vi ikke evaluerer arbeidsmiljøet – fokuset er på organiseringen. Andre ytre forhold, som 
økonomi, er heller ikke fokus for evalueringen. 


- At det er viktig at de ansatte svarer, for på denne måten kan man ha innflytelse på å være 
med på å påvirke fakultetets organisering 


Kommunikasjonsarbeidet har også en intern dimensjon, rettet mot deltagerne i de ulike 
arbeidsgruppene i evalueringen.  


Målgrupper: Alle ansatte (hel, delstillinger, teknisk, administrative, vitenskapelige), 
ledere/mellomledere, ansvarlige for nyhetsbrev/kommunikasjonsmedarbeidere på de ulike 
enhetene. 


Studentene informeres gjennom MOSU etter eget ønske. 


Om kommunikasjonsplanen 


Kommunikasjonsplanen er delt i to, i en ekstern (mot ansatte) og en intern del (for gruppene i 
evalueringsarbeidet). Videre er den delt inn i hva som er blitt gjort til nå, og hva som gjenstår og 
planlegges gjennomført.  


Hva som er blitt gjort: 


Ekstern kommunikasjon 


Webside: Det er blitt laget et eget område for evalueringsarbeidet 
http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013 


Her finner man all relevant informasjon om hva som er planen med arbeidet og prosessen. Her skal 
det også legges ut relevante referater fra styringsgruppemøter. 


Informasjon til instituttenes nyhetsbrev: Relevant informasjon, f.eks lenke til infoside på nett, er 
spredt til nyhetsbrevene for instituttene og videre der til de ansatte.  


Allmøter: 23/5 ble det arrangert to allmøter, et på IKO for ansatte ved IKO og IGS og et ved IBM for 
ansatte ved K1, K2 og IBM. Møtene hadde ok oppmøte, men administrasjonen var kanskje noe 
overrepresentert i forhold til de vitenskapelig ansatte.  


Facebook: Informasjon om allmøter ble lagt ut på Det medisinske fakultets Facebookside 


Eposter: Eposter og Outlook ble brukt for å informere ansatte om allmøter. 


Oppslag/infoskjermer: Det ble produsert oppslag til infoskjermer for å informere om allmøtene 



http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013





 


Intern kommunikasjon 


Medlemmer i styringsgruppen kommuniserer med hverandre på epost mellom møter, og det lages 
referater/oppsummeringer fra alle møter i planleggings- og styringsgruppen som spres til alle 
medlemmer. I tillegg har prosjektsekretariatet og deler av planleggingsgruppen tilgang til et felles 
område som brukes som arkiv for all relevant informasjon vedrørende evalueringen. 


Hva som skal bli gjort: 


Ekstern kommunikasjon 


Webside: Skal holdes kontinuerlig oppdatert, med referater fra styringsgruppens møter og lenke til 
spørreundersøkelsen når denne foreligger. 


Informasjon til instituttenes nyhetsbrev: Holdes kontinuerlig oppdatert på viktige hendelser, som 
f.eks utsendelse av spørreundersøkelsen. 


Eposter: Epost utgår fra Nina Langeland når spørreundersøkelsen foreligger og spres til alle ansatte. 
Det skal lages en egen introtekst (på norsk og engelsk) som forklarer formålet med undersøkelsen, og 
hvorfor det er viktig å svare. 


Facebook: Info om spørreundersøkelsen må også ut på Facebook og Twitter. Viktig her å poengtere 
at spørreundersøkelsen bare er for ansatte, ikke studenter. 


Allmøter: Når resultatene fra spørreundersøkelsen er klare må det innkalles til nye allmøter. Etter 
semesterstart (dato ikke fastsatt). 


Intern kommunikasjon 


Det må opprettes et eget arbeidsområde (OneNote) for å dele informasjon innad og mellom 
gruppenes medlemmer. Dette blir spesielt viktig for å gi god nok informasjon til ny styringsgruppe fra 
og med august 2017.  
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1 Egenmelding fra instituttene 
Som en del av datainnsamlingen i evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 har de fem instituttene 
ved fakultetet levert inn egenmelding basert på fem hovedpunkter. I den videre presentasjonen av 
egenmeldingene tas hovedpunktene med som overskrift med hvert institutts svar under de enkelte 
punktene. 


2 Egenmeldingens bestilling og punkter 
 
Følgende bestilling ble formidlet til instituttene: 
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2.1 Instituttets organisering pr 31.12.2016, herunder eget organisasjonskart  


2.1.1 Institutt for biomedisin: 
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2.1.2 Institutt for klinisk odontologi: 
Organisasjonskart 


 


Fra 1.1.2017 ble sammenslåing av tre mindre seksjoner effektuert. De tre seksjoner er: 
Gerodontologi, Samfunnsodontologi og Forebyggende tannpleie. Den nye sammenslåtte seksjonen 
har ikke fått sin endelige navnebetegnelse.  IKO har p.t. 10 seksjoner – hvorav 9 er kliniske seksjoner, 
der det drives grunnutdannelse i integrert master i odontologi/bachelor tannpleie, 
spesialistutdannelser og kvalifiseringsprogram for tannleger med utdannelse utenfor EU/EØS. 


Instituttleder har overordnet faglig, økonomisk ansvar (totalansvar) for institusjonen og leder 
instituttrådet. Instituttleder er nærmeste leder for klinikkleder, administrasjonssjef og 
seksjonslederne ved de ulike seksjonene. Administrasjonssjef er leder for administrativt og teknisk 
ansatte på IKO (se egen beskrivelse av organisering). Klinikkleder har driftsansvar for odontologisk 
universitetsklinikk og personalansvar for ansatte i resepsjonen og på avdeling for mottak. Klinikken 
som helhet er ledet av klinikkleder- som har faglig og administrativt ansvar for klinikkdrift i henhold til 
de rammer som enhver tid er gitt av instituttrådet. Klinikkleder rapporterer til instituttleder. IKO har 
videre Forskningsutvalg, ledet av Forskningsleder og et Programutvalg ledet av programutvalgsleder. 
Instituttet har per dags dato ikke studieutvalg og studieleder.  
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2.1.3 Klinisk institutt 1: 
K1 sitt organisasjonskart: 


 


Leder av instituttet er instituttleder, som sammen med forskningsleder, undervisningsleder og 
administrasjonssjef utgjør ledelsen ved K1. Instituttets fagområder er organisert i 11 seksjoner som 
ledes av en seksjonsleder. K1 sin utvidede ledergruppe består av instituttleder, seksjonslederne og 
administrasjonssjef. Sammensetning per mai 2017: 


Nils Erik Gilhus, instituttleder 
Odd Helge Gilja, Seksjon for gastro og ernæring (Leder for forskning) 
Jarle Rørvik, Seksjon for radiologi (Leder for undervisning) 
Christina Brudvik, Seksjon for kirurgi 
Christian A. Vedeler, Seksjon for nevrologi 
Anders Molven, Gades laboratorium for patologi 
Ole Bernt Fasmer, Seksjon for psykiatri 
Hans Flaatten, Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin 
Christian Helland, Seksjon for nevrokirurgi og øre-nese-hals 
Gunnar Høvding, Seksjon for oftalmologi og dermatologi 
Christian Beisland, Seksjon for nefrologi og urologi 
Lars A. Akslen, Center for Cancer Biomarkers (CCBIO) 
Jorunn Skei, administrasjonssjef  


K1 har et valgt instituttråd, som skal fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet 
eller annet overordnet organ i en del saker (forskingsmelding, forsker-utdanningsmelding, 
utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet, 
budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap). I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- 
og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.  


K1 har om lag 30 forskergrupper, som hovedsakelig skal bidra til en bedre organisering av 
forskningen, styrke samarbeidsrelasjoner, øke rekrutteringen og styrke ekstern finansiering. 
Forskergruppene har ingen formell rolle. Det stilles konkrete krav til forskningsgrupper før de kan bli 
autorisert av K1. 


K1 har en plattform/kjernefasilitet: Dyreavdelingen. Dyreavdelingen har egen leder og er 
organisatorisk lagt rett under instituttleder. 


K1 har flere laboratorier som er lagt til ulike seksjoner. Laboratoriene har egne  laboratorieledere.  


Instituttråd 


Seksjon1  Seksjon 2 Seksjon 3 Seksjon 4 Seksjon 5 Seksjon 6 Seksjon 7 Seksjon 8 Seksjon 9 Seksjon 10 Seksjon 11 


Ledelse:  
instituttleder 


forskningsleder 
undervisningsleder 
administrasjonssjef 


Dyreavdelingen 



http://www.uib.no/personer/Nils.Gilhus

http://www.uib.no/personer/Odd.Gilja#profil

http://www.uib.no/personer/Jarle.Rorvik

http://www.uib.no/personer/Lars.Engesater

http://www.uib.no/persons/Christian.Vedeler

http://www.uib.no/personer/Anders.Molven

http://www.uib.no/personer/Ole.Fasmer

http://www.uib.no/personer/Hans.Flaatten

http://www.uib.no/personer/Morten.Lund-johansen

http://www.uib.no/personer/Gunnar.Jr.H%c3%b8vding

http://www.uib.no/persons/Christian.Beisland

http://www.uib.no/personer/Lars.Akslen

http://www.uib.no/personer/Jorunn.Skei
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2.1.4 Klinisk institutt 2: 


 


K2 er organisert til sammen 21 forskningsgrupper. 
Instituttledelsen møtes hver tirsdag. Den utvidete ledergruppen består av 7 av de 21 
forskningsgruppelederne og møtes en gang i måneden sammen med instituttledelsen.  
Instituttrådet møtes 1-2 ganger pr halvår og godkjenner budsjett samt drøfter administrative 
endringer og strategiplan.    
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2.1.5 Institutt for global helse og samfunnsmedisin: 


 


Per 31.12.2016 var IGS organisert med 14 forskningsgrupper, 10 faggrupper, 4 sentre, en 
kjernefasilitet. Faggruppene har ansvar for undervisning. Instituttrådet møtes 4-5 ganger årlig. 
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2.2 Beskrivelse av lederansvar og delegering internt ved instituttet, herunder hvilke 
lederroller instituttet har og hvem som har delegert ansvar1 for personal, HMS og 
eventuelt andre felt 
1Ved alle instituttene har instituttleder, stedfortreder og administrasjonssjef budsjett-
disponeringsmyndighet som ikke kan delegeres videre, og skal ikke meldes. 


2.2.1 Institutt for biomedisin: 
Følgende personer har lederansvar ved IBM 
- Leder Forskningsutvalget: Donald Gullberg 
- Studieleder: Per Øyvind Enger 
- Leder HMS: Arve Madsen/Bård Sværi 
- Leder PhD-utvalget: Rolf Bjerkvig 


 
Delvis økonomi, personal og HMS ansvar er videredelegert ned til følgende funksjoner: 


- Forskningsgruppeledere 
- Ledere for kjernefasilitet 
- Leder undervisningsavdelingen 
- Leder fellesavdelingen 


2.2.2 Institutt for klinisk odontologi: 
A) Hver seksjon har en seksjonsleder som har overordnet ansvar (faglig/personalmessig) for 


hele seksjonen (vitenskapelig ansatte/klinisk ansatte) og som rapporterer til 
instituttleder.  


B) Hver klinisk seksjon har en overtannlege som har daglig ledelse for klinisk drift ved sin 
seksjon (faglig og undervisningsmessig) og har samtidig personaloppgaver 
(sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler) delegert fra seksjonsleder. 
Overtannlegen rapporterer til seksjonsleder. Hver klinisk seksjon har også en 
seksjonstannhelsesekretær som har det overordnede hygieneansvar for seksjonen, 
ansvar for seksjonens utstyr, og oversikt over seksjonens pasienter – rapporterer til 
overtannlege. Organisering av den kliniske undervisningen foregår i team med 6 
studenter på 1 instruktører og en tannhelsesekretær.  


C) HMS oppgaver er delegert til administrasjonssjef og HMS utvalg med leder. Ellers er en 
del personaloppgaver delegert fra administrasjonssjef til andre ansatte.  


 
Se for øvrig beskrivelse av organisasjonens struktur og lederroller på instituttet i vedlegg 


 Organisasjonsutviklingsprosjektet ved OUK 2011 og Evaluering av integrering av odontologisk 
 universitetsklinikk i institutt for klinisk odontologi 2016.  


http://www.uib.no/mofa/91115/evaluering-av-omstillingen-ved-iko-ouk-i-2012# 


 Samarbeidsavtaler Institutt for klinisk odontologi-Hordaland Fylkeskommune (se appendiks) 


 Tannløst og Fast Temanummer nr 4,2013- Organisering av IKO 
 http://www.uib.no/odontologi/66100/tannl%C3%B8st-og-fast-2013 


  



http://www.uib.no/mofa/91115/evaluering-av-omstillingen-ved-iko-ouk-i-2012

http://www.uib.no/odontologi/66100/tannl%C3%B8st-og-fast-2013





11 
 


2.2.3 Klinisk institutt 1: 
Lederroller ved K1: 


- Instituttleder: BDM, personalansvar, HMS-ansvar 
- Leder for forskning: - 
- Leder for undervisning: - 
- Administrasjonssjef: personalansvar for administrasjonen, delegert HMS-ansvar og BDM 
- Seksjonsledere: delegert personalansvar* 
- Forskningsgruppeledere: noen har delegert personalansvar 


 
*Beskrivelse av delegerte seksjonsledersoppgaver er vedlagt (se appendiks) 


2.2.4 Klinisk institutt 2: 
Instituttledelsen består av instituttleder, 3 visestyrere og administrasjonssjef. Det er en visestyrer for 
forskning, og for undervisning samt stedfortreder for instituttleder. Stedfortreder har også ansvar for 
de interne søknadsprosessene ved K2. 
Administrasjonssjef leder administrasjonen.  


Forskningsgruppelederne har et mandat som inkluderer ansvar både for forskning og HMS samt å 
skaffe undervisningsressurser til semesterstyrene. De har også ansvar for at teknikerresursen som er 
fordelt til forskningsgruppen. Forskningsgruppelederne rapporterer til instituttleder. 
HMS utvalg og EUU rapporterer direkte til instituttledelsen.  
 
2.2.5 Institutt for global helse og samfunnsmedisin: 
Instituttleder har det overordnede lederansvaret ved instituttet, og forskningsleder er nestleder/ 
stedfortreder for instituttleder. HMS- ansvaret er delegert til administrasjonssjef, som også har 
personalansvar og daglig arbeidslederansvar for de administrativt ansatte. Administrasjonssjefen 
rapporterer til instituttleder. Forskningsgruppelederne har delegert personalansvar for de 
vitenskapelige og tekniske ansatte i sin gruppe. Daglig leder for kjernefasiliteten BIOS, har delegert 
personalansvar for de teknisk ansatte knyttet til denne. 


Leder for Senter for internasjonal helse har faglig ansvar for virksomheten til senteret og er i samråd 
med administrasjonssjef daglig arbeidsleder for administrativt ansatte som har arbeidsoppgaver 
spesielt rettet mot SIH-virksomheten og har arbeidssted på Overlege Danielsens hus. 
Ledergruppen består av instituttleder, forskningsleder, studieleder, administrasjonssjef og leder for 
Senter for internasjonal helse. Ledergruppen møtes hver tredje uke og diskuterer økonomiske, 
organisatoriske, personalmessige og strategiske saker som angår instituttet.  


Utvidet ledergruppe består av alle fag- og forskningsgruppelederne, senterlederne og administrative 
arbeidsledere, og møtes hver fjerne uke til et lunsjmøte hvor instituttanliggende saker diskuteres på 
et overordnet nivå. 
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2.3 Beskrivelse av hvordan tekniske og administrativt ansatte er organisert, inkludert 
lederansvar 


a. herunder eget organisasjonskart som bare viser administrativ og teknisk 
organisering 


2.3.1 Institutt for biomedisin: 
Organisasjonskartet som er gitt for instituttet som helhet viser administrativ kompetanse. 


 
Administrativt lederansvar er foruten administrasjonssjefen, delegert videre til og tillagt:  


o Leder av studieavdelingen 
o Leder av teknisk fellesavdeling 
o Leder av økonomi- og forskningsseksjonen 


 
Teknisk lederansvar i de store forskningsgruppene: 


o I de store gruppene med flere tekniske stillinger, er det normalt én av de teknisk ansatte som 
er tillagt et laboratorielederansvar, flere av disse har nå fått stillingskode som overingeniør 


2.3.2 Institutt for klinisk odontologi: 
Totalt var det per 31.12. 16 - 19 ansatte i den administrative og tekniske staben ved IKO. Det har fra 
01.01.2017 vært en nedbemanning på Husøkonomkontoret med en stilling etter en omlegging av 
rutinene for organisering av klinikktøy.  


Det er 11,5 stillinger i administrasjonen ved IKO, i tillegg har vi en kontorlærling.  


Vi har 1 forskningskoordinator som har ansvar for forskerutdanningen og forskningssaker.  
Studieadministrasjonen er organisert med en studiekoordinator som har arbeidsledelse for 3, 5 
studiekonsulenter. Studiekonsulentene arbeider bl.a. innenfor timeplanlegging, praksisstudiet  for 
tannleger og tannpleiere, studieevaluering, klagesaker og internasjonalisering. I tillegg arbeider en av 
studiekonsulentene med spesialistutdanningen og kvalifiseringsprogrammet som er eksternt 
finansiert fra Helsedirektoratet.  


Økonomifeltet er organisert med en økonomikoordinator som har arbeidsledelse for 3,5 økonomi- og 
innkjøpskonsulenter. Økonomikoordinatoren er 50% prosjektøkonom og 50% koordinator. En 
økonomikonsulent arbeider innenfor feltet fakturabehandling, reiseregninger, timelønn og enklere 
rapportering. Vi har en økonomikonsulent som arbeider kun med pasientjournalsystemet Opus, både 
når det gjelder opplæring, regnskapsføring, kontroll og rapportering.  Vi har en  økonomikonsulent 
med delt funksjon 50% Opus og regnskapsoppgaver og 50% som innkjøper på  Materialkontoret . 
Materialkontoret håndterer alle innkjøp til Odontologisk universitetsklinikk. En  50% 
økonomikonsulent arbeider kun med innkjøp på Materialkontoret.  


I tillegg har vi en 50% lederstøtte som også arbeider med innkjøp av ordinære instituttrekvisita, samt 
administrasjonssjef som har personalansvar for alle inkludert den tekniske staben.  


Når det gjelder teknisk stab har vi en driftsleder ved Odontologisk universitetsklinikk og en 
husøkonom som håndterer klinikktøy. I tillegg har vi en stilling som hygienesykepleier.  


Ved laboratoriet har vi en laboratoriekoordinator som har arbeidsledelse for 3,5 
laboratorieteknikere. 2 arbeider ved den biologiske delen av laboratoriet og 1 arbeider ved 
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biomaterial delen. 0,5 stilling arbeider i hovedsak inn mot bearbeiding av ulike statistiske 
undersøkelser.  
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100% 


Avdelingsingeniør 
100% 


Avdelingsingeniør 
100%r 


Seniorforskningstekniker 
50% 


Senioringeniør 
100% 


Husøkonom 
100% 


Seniorkonsulent, forskning 
100% (frikjøpt 60%) 


Forskningskonsulent, vikar 
60% 


Økonomikoordinator 
100% 


Økonomikonsulent 
100%ndi 


Økonomikonsulent,  
pasientregnskap 


100%. 


Økonomi- og materialkonsulent,  
100% 


Materialkonsulent 
50 % 


Studiekoordinator 
100% 


Studiekonsulent 
100% 


Studiekonsulent 
100% 


Studiekonsulent 
100% 


Studiekonsulent 
50% 


Hygienesykepleier 
100% 


Lederstøtte 
50% 


Personalkonsulent, 100% 
Ansatt MOF 


Driftsleder 
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2.3.3 Klinisk institutt 1: 
Organisering av K1 administrasjonen:  


 


Administrasjonssjefen har leder- og personalansvar for hele administrasjonen, bortsett fra for 
personalkonsulenten som er tilsatt i personalseksjonen i fakultetsadministrasjonen. Det er ingen 
formell nestlederrolle i administrasjonen, men både studie og økonomi har egne koordinatorer som 
har delegert arbeidslederansvar. K1 og K2 har felles studieadministrasjon og studiekoordinatoren er 
tilsatt i delt stilling (50 % K1 og 50 % K2). 


Organisering av teknikerne ved K1: 


Seks av seksjonene ved K1 har egne laboratorier med egne teknikere. Laboratoriene har varierende 
størrelse (fra 1 til 10 teknikere). K1 sin største teknikerstab er tilknyttet vår kjernefasilitet 
Dyreavdelingen. Seksjonslederne har fått delegert personalansvar for de teknisk ansatte som er 
tilknyttet seksjonen. Ved CCBIO er personalansvaret delegert til 
laboratorieledere/forskningsgruppeledere.     


2.3.4 Klinisk institutt 2: 
De tekniske resursene er fordelt til de ulike forskningsgruppene avhengig av gruppens størrelse, 
forskningsproduksjon og siteringsfrekvens. Revurderes hvert fjerde år. Noen teknikere er allokert til 
kjernefasilitetene.  


De administrative stillingene er underlagt administrasjonssjefen. Økonomikonsulentene har 
kontaktansvar for gitte forskningsgrupper   


a. herunder eget organisasjonskart som bare viser administrativ og teknisk organisering.  
Intet kart 


Administrasjonssjef:  
Administrasjonssjef er daglig leder for instituttadministrasjon, herunder studie- og 
forskningsadministrasjon. Administrasjonssjef rapporterer til instituttleder, og 
samarbeider nært med fakultetets administrative ledelse. Personalansvar for instituttets 
administrativt tilsatte, herunder delegert ansvar for HMS og IA.  
 
a) Stab – lederstøtte 
Stab – og lederstøtten ved instituttet består av til sammen 1,5 årsverk.  1 lærling i ekspedisjon 
(100%), samt ca 50% annen lederstøtte. 
 
  


Administrasjonssjef 


Økonomi: 
Økonomikoordinator 


Prosjektøkonomer 


 


Studie: 
Studiekoordinator  


(K1 og K2) 
Emneadministratorer  


 


Personal Forskning 
Ekspedisjon/ 


lærling 







15 
 


b) Økonomiseksjon 
Økonomiseksjonen består av til sammen 6 årsverk (6 personer). Økonomikoordinator er arbeidsleder 
for seksjonen. 
 
c) Studieseksjon 
Studieseksjonen består av til sammen 3,5 årsverk (5 personer) 
Studiekoordinator (50%) er arbeidsleder for seksjonen. Studieseksjonen er en del av felles 
studieadministrasjon i samarbeid med K1. 
 
d) Forskningsutdanning 
Seksjonen består av 1 årsverk (2 personer). Ledes av administrasjonssjef. 
 
e) Forskningsrådgivning 
Instituttet har ansatt 2 forskningsrådgivere (1,5 årsverk). Ledes av administrasjonssjef. Begge de to 
rådgiverne er ansatt på MOF, og 1 er delt 50/50 mellom K1 og K2. Den andre personen er fast ansatt 
ved MOF, men er finansiert av K2 og har arbeidsledelse og arbeidssted ved K2. 
 
f) Personalkonsulent 
Er ansatt på fakultetet, men har delvis arbeidsledelse av administrasjonssjef på instituttet. 
 
g) Teknikere 
Tekniker ressursene ved K2 er fordelt ut på forskningsgruppene.  Personal- og arbeidsledelse er 
delegert forskningsgruppelederne. 


2.3.5 Institutt for global helse og samfunnsmedisin: 
Administrasjonssjef har personalansvar for administrativt personale ansatt på grunnbevilgning og 
prosjektmidler. Etter avtale med administrasjonssjef kan prosjektleder få delegert personalansvar for 
administrativt ansatte på sine prosjekt. Prosjektleder har uansett arbeidslederansvar for disse. 
Personalansvar for ansatte i studieadministrative stillinger er delegert til studiekoordinator. 


Arbeidslederansvar for administrativt personale som jobber med SIH-relaterte oppgaver er delegert 
til senterleder for SIH. 
Økonomikoordinator er arbeidsleder for økonomer og prosjektøkonomer ved instituttet. 
Prosjektledere for prosjekt som har ansatt teknisk personale på prosjektmidler har delegert 
personalansvar for disse. Dette gjelder i hovedsak kjernefasiliteten BIOS, hvor daglig leder for 
kjernefasiliteten har personalansvar.  
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2.4 Beskrivelse av forpliktende forsknings- og undervisningssamarbeid på tvers av 
institutt/fakultet, med anført tidsrom og varighet 


2.4.1 Institutt for biomedisin: 
IBM er det eneste instituttet som deltar i alle profesjonsutdanningene og har ansvaret for MSc-
programmet i biomedisin. I dette siste programmet tar studentene sine oppgaver også ved de øvrige 
instituttene på fakultetet, men dette skjer i all hovedsak på K1 og K2. 


2.4.2 Institutt for klinisk odontologi: 
Instituttet har lite forpliktende undervisningssamarbeid på tvers av institutt, selv om enkeltemner 
tilbyr og mottar undervisningsressurser på tvers av institutt. Det er forpliktende forskningssamarbeid 
på tvers av institutt som foregår gjennom forskningsgruppene ved instituttet. Forskningssamarbeid 
foregår også i prosjekter inn mot Den offentlige tannhelsetjenesten. 


2.4.3 Klinisk institutt 1: 
- CCBIO 
- HUS 
- SUS 
- Øvrige samarbeidende sykehus 
- Dyreavdelingen 


Synliggjøring av forskningsgrupper der K1 har en minoritetsandel på K1s hjemmesider. I all 
resultatrapportering oppmerksomhet også på å synliggjøre elementer der K1 har minoritetsandel. En 
stram seksjonsorganisering etter fagfelt og en friere organisering av forskningsgrupper letter og 
fremmer etter vår vurdering samarbeid på tvers særlig for forskning, men også for undervisning. 
Samarbeid med de dominerende helseforetakene er særlig viktig. Instituttet har regelmessig felles 
møter og ivaretar felles strukturer for samarbeid om forskning og undervisning.  


2.4.4 Klinisk institutt 2: 
Uklart hva som menes her. Det er flere vitenskapelig ansatte som underviser fast på andre institutt. I 
tillegg er det et utstrakt forskningssamarbeid med forskere på andre institutt.  
 
2.4.5 Institutt for global helse og samfunnsmedisin: 
Undervisningssamarbeid  


Flere av våre ansatte er sterkt involvert i profesjonssøylen og den akademiske søylen i den nye 
studieplanen for medisin, og samarbeider dermed på tvers av alle de fire medisinske instituttene. Vi 
har to semesterstyreledere som dermed er ansvarlig for koordinering på tvers av instituttene i sine 
semestre. IGS har ansvar for samfunnsfarmasi, som er en del farmasistudiet som foregår på tvers av 
flere institutter ved MOF samt MatNat-fakultetet. Vi samarbeider også med K2 om master i genetisk 
veiledning.  


Mange av våre emner er et samarbeid på tvers av institutter, fakulteter eller andre institusjoner, som 
HUS, HVL, HiMolde, VID, kommuner, primærhelsetjenesten (fastleger), apotek, fysikalske institutter, 
m fl.  


TVEPS (se nedenfor) har som sitt mandat å drive utdanning i samarbeidslæring med studenter satt 
sammen fra ulike institutt, fakultet og institusjoner. IGS er vertskap for dette senteret. 
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SIH har et utstrakt undervisningssamarbeid med universiteter og sykehus i Afrika og Asia. Vi har også 
samarbeid med et europeisk utdanningsnettverk (TropEd), samt samarbeid om enkeltemner 
(London). Vi har også emner der vi samarbeider med FutureLearn og har satt opp emnene som online 
courses (MOOC) for å nå ut til store deler av verden, f. eks: 
https://www.futurelearn.com/courses/occupational-health-developing-countries. Første gang hadde 
dette kurset 5867 deltagere, fra 159 land.   


De fleste emner går 1 gang pr år. Vedlagt er en oversikt over alle kursene som tilbys ved IGS og som 
har forpliktende undervisningssamarbeid på tvers av institutt/fakultet og andre (hvert kurs har en 
hyperkobling til nettsiden som beskriver kurset hvor det fremkommer i detalj hvordan samarbeidet 
på tvers foregår. 


Forskningssamarbeid 


Svært mange forskningsprosjekter ved IGS er samarbeid med andre institusjoner, spesielt 
Folkehelseinstituttet, Helse Bergen, HVL og en rekke institusjoner i utlandet, der særlig SIH har et 
omfattende engasjement. Vi har en stor BOA-økonomi, der gjennomstrømningsmidler utgjør ca 
halvparten – som et uttrykk for at vi har omfattende samarbeid med partnerinstitusjoner i Norge og i 
andre land. En utfyllende beskrivelse av forskningssamarbeid ved IGS vil kreve et omfattende 
registreringsarbeid.  


  



https://www.futurelearn.com/courses/occupational-health-developing-countries
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2.5 Beskrivelse av tversgående strukturer som sentre og lignende innen forskning, 
utdanning og andre felt instituttet deltar i 


2.5.1 Institutt for biomedisin: 
CCBIO 
Tre av instituttets fast ansatte er blant de totalt 8 Pis i CCBIO. Dette senteret har finansiering fram til 
2023 forutsatt en vellykket midtveisevaluering. Senteret er organisert i en matrisestruktur der 
bevilgningen til Pis institutt legges hit og det samme gjelder ansettelser av personale tilknyttet 
CCBIO. 


 
KG Jebsen sentre. 


- Neuropsykiatriske lidelse ledet av Jan Haavik har funksjonstid ut 2018. Det involverer IGS, K1 
og K2 samt IBMP på Det psykologiske fakultet. 


- Hjernekreft ledet av Rolf Bjerkvig har finansiering ut juni 2018 og er invitert til å søke 
forlengelse to år ut over dette. Involverer også K1. 


 
EU-finansierte nettverk.  


- Marie Curie nettverk 
o Tre pågående prosjekt hos Jan Haavik  
o Ett hos Margareth Veruki 
o Samarbeid med Polen nylig avsluttet (Gullberg) 
o Samarbeid med Estland (Bramham) 


 
SIU 


- Donald Gullberg med Toronto og San Francisco 
- Rolf Bjerkvig og Jian Wang mot Shandong, Jinan i Kina (søker fortsettelse, søker også 


INTPART) 
 
Forskerskoler 


- Egen: Forskerskole i biomedisin 
- Deltar aktivt i forskerskoleri: 


o Ved UiB 
 Neurovitenskap 
 Molekylærbiologi og bioinformatikk 
 CCBIO  


o Nasjonalt 
 Biostrukt 
 Imaging 


2.5.2 Institutt for klinisk odontologi: 
Ved Institutt for klinisk odontologi er forskningen organisert via 4 forskningsgrupper.  


Biomaterialer, Klinisk odontologisk forskning, Orale infeksjoner og inflammasjoner og Styrt 
vevsbygging og regenerasjon.  


Biomaterialgruppen ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) har forpliktende samarbeid med Klinisk 
institutt 1 (K1) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Forskningsgruppen er inkludert i både  


IKO og K1. Det er også formalisert samarbeid med Ortopedisk klinikk, Helse Bergen – Haukeland 
universitetssjukehus gjennom strukturen BioMatLab. Dette gjelder også stillinger (forskningsingeniør 
og del av stilling som overingeniør). Det er også deling av arealer ved at det er et 
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biomateriallaboratorium i Laboratoriebygget på Haukeland universitetssjukehus. Dette 
forskningssamarbeidet har funnet sted i hvert fall siden 2000 (da med tidligere Kirurgisk institutt) og 
er ikke tidsbegrenset. 


Forskningsgruppen klinisk odontologisk forskning har forskningssamarbeid med Folkehelseinstituttet, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og Haukeland universitetssykehus (kontinuerlig) 
spesielt Kjevekirurgisk avdeling innen pediatri, revmatologi og radiologi. Forskningsgruppen 
samarbeider også med Nasjonalt kompetansesenter for søvn (SOVno), og 
Tannhelsekompetansesenteret Vest – Hordaland (2010--) og Tannhelsekompetansesenteret Vest – 
Rogaland (2016--).  Gruppen har pågående samarbeid med Section de Médicine Dentaire, Universite 
de Geneve, School of Dentistry, Addis Ababa University (2008--) og Ørebro landsting. 


Forskningsgruppen Styrt vevsbygging og regenerasjon har en rekke ulike prosjekter som de 
samarbeider med andre om. Oversikten er på engelsk:  


The ongoing projects utilize the knowledge of expert scientists within an established network of 
closely integrated national and international partners. Other departments and research groups at the 
Faculty of Medicine and Dentistry, UIB are working in close collaboration with The Tissue Engineering 
Group: 


- Gade Laboratory for Pathology, Department of Clinical Medicine, UIB. Prof. Anne Chr. 
Johannessen and Prof. Daniela-Elena Costea. 
The collaboration with the research group at Gades Laboratory initiated in 2007 aiming to 
evaluate the tumorigenic potential of the generated tissue engineered constructs both in 
vivo and vivo. PhD thesis and several joint scientific reports have been generated. The group 
leaders shared the supervision of PhD and master students. 


- Department of Clinical Science, UIB. Prof. Bjørn Tore Gjertsen and Prof. Emmet Mc Cormack.  


The Tissue Engineering Research Group collaborate with Bjørn T Gjertsen and Emmet 
Cormack since 2010 aiming to evaluate the host tissue responses to the developed tissue 
engineered constructs and stem cells utilizing their translational molecular platform. Several 
scientific papers have been generated based on this collaboration. 


Bjørn T Gjertsen and the Clinical Trials Unit are contributing significantly to the ongoing 
clinical  study at the Department of Clinical Dentistry (IKO).    


- Department of Biomedicine, UIB. Prof. James Lorens 


The group of Prof. Lorens at the Department of Biomedicine, UIB contributed significantly to 
the EU  Vascubone project led by the Tissue Engineering Research Group at IKO during 2010 
– 2015. The groups are characterizing the angiogenic properties of hematopoietic and 
mesenchymal stem cells grown in tissue engineering scaffolds. Several scientific papers and 
two PhD theses were generated based on this collaboration. 


- Department of Clinical Science, UIB. Prof. Einar Klæboe Kristoffersen and Prof. Tor Hervig 


This collaboration has been initiated in 2016 aiming for establishing a rapid, economical, and 
Good Manufacturing Practice (GMP)-compliant method for preparing large volumes of 
growth factor-enriched supplements from human blood-derivatives for ex vivo growth and 
expansion of adult human stem cells, particularly (but not limited to) mesenchymal stem 
cells, for therapeutic applications. The main purpose of these ‘humanized’ supplements is to 
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replace animal-derived  supplements, e.g., fetal bovine serum (FBS) or fetal calf serum (FCS), 
in clinical-grade cell expansion  systems, and to thereby minimise the risk of xenogeneic 
infection and/or immune rejection. Two PhD students from each group are working together 
to establish the method.  


- Department of Clinical Science, UIB. Prof. Helge Ræder. 


Initiated recently in 2017 focusing on generating mesenchymal stem cells derived from 
induced pluripotent cells. The group leaders Kamal Mustafa and Helge Ræder are also 
collaborating within the activities of Bergen Stem Cell Consortium.  


Kamal Mustafa (IKO) is one of the founders and an active member of the board of Bergen 
Stem Cell Consortium. 


- Orthopedic Clinic, Haukeland University Hospital. Assoc. Prof. Yngvar Krukhaug and Assoc. 
Prof. Kjell Matre. 


The project between Kamal Mustafa (IKO), Cecilie Gjerde (IKO) and the Orthopedic Clinic has 
been initiated and financed by Helse Vest since January 2016 aiming to perform a joint 
clinical study using stem cells for bone regeneration. 


- Department of Biomedicine. Prof. Ellen Berggreen. 


The Tissue Engineering Research Group at IKO is collaborating with Ellen Berggreen in several 
projects since 2013. Currently, the two groups are sharing the responsibilities to supervise a 
PhD candidate and a Master student. 


- Department of Biomedicine, Clinical Proteomics. Anne P. Døskeland and Frode S. Berven. 


Since 2015, the Tissue Engineering Group collaborates with the Proteomic Platform aiming to 
characterize scaffolds functionalized by proteins and growth factors. One scientific paper has 
been generated and published in highly ranked international journal. 


The Tissue Engineering Research Group at IKO is frequently using the Molecular Imaging 
Centre  Platform (MIC) and the Laboratory Animal Facility (Vivarium) at the Department of 
Clinical  Medicine.  


- Department of Global health and Public health, 


Centre for International Health (CIH). 


The Tissue Engineering Group at IKO has been actively involved in Master and PhD programs 
coordinated by CIH in the Quota Program. Several Master and PhD theses were generated 
and defended based on the collaboration with the CIH. Currently, two master self-financed 
students are enrolled in the training educational program.    
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2.5.3 Klinisk institutt 1: 
- CCBIO 
- Senter for ernæring 
- Kjernefasiliteter 
- MedViz / Centre for Medical Imaging and Visualization 
- Søknadskonsortier for Horizon 2020, SFF, KG Jebsen etc. 
- Lokale, nasjonale og internasjonale forskerskoler 
- Lokal og nasjonal forskerlinjeaktivitet 


2.5.4 Klinisk institutt 2: 
- K2 har ansvar for senter for farmasi som er et tverrfakultert senter med Mat Nat, KI.   
- K2 har forskningsgrupper som deltar i CCBIO og også i SFF mot Oslo 


2.5.5 Institutt for global helse og samfunnsmedisin: 
Senter for internasjonal helse (SIH) er et tverrfaglig og tverrfakultært senter ved Universitetet i 
Bergen (UiB). Det er et anerkjent forsknings- og kompetansesenter innen global helse både nasjonalt 
og internasjonalt. Senteret har vært forankret i universitetets faglige strategier rettet mot global- og 
utviklingsrelatert forskning siden oppstarten i 1988.  SIH skal i henhold til Retningslinjene være UiBs 
spydspiss og knutepunkt for helsefaglig forskning, forskerutdanning og -undervisning med særlig 
betydning for verdens fattige befolkninger.  Senteret skal legge til rette for og koordinere aktiviteter 
som universitetet og/eller fakulteter finner naturlig å legge til senteret. 


TVEPS (senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring) er et senter som trener helse- og 
sosialfagstudenter i Bergen i tverrprofesjonelt samarbeid. I dag er TVEPS et samarbeid mellom Det 
medisinsk odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet, Griegakademiet og Det juridiske fakultet 
ved Universitet i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskulen på Vestlandet, 
Helsetjenestene i Fjell kommune og Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.  


SEFAS, Senter for alders- og sykehjemsmedisin ble etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og 
er et fagmiljø som utvikler og rekrutterer medisinsk kompetanse til de kommunale helsetjenestene 
rettet mot det økende antall syke eldre. Miljøet er knyttet til det allmennmedisinske fagmiljøet ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og samler medisinsk kompetanse innenfor dette 
området fra andre fagmiljø ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Senteret samhandler med 
kommunene, fastlegene, sykehusenes fagmiljøer og med omsorgsfagene. 


CISMAC, Senter for fremragende forskning er lagt til IGS/SIH og forsker på hvordan vi kan forbedre 
mødre og barn- helse og –overlevelse, så vel som barns utvikling og oppvekst i lavinntektsland i Asia 
og Afrikanske land sør for Sahara.  
CISMAC har forskningssamarbeid med institusjoner i Etiopia, Nepal, Sør-Afrika, Uganda og Zambia. 
CISMAC samarbeider også med CMI, Folkehelseinstituttet og WHO. 


Samfunnsfarmasi er en del av Senter for farmasi som er en tverrfakultær/ tverrfaglig struktur 
primært opprettet for å ivareta forskning og undervisning innen farmasi.  
For tiden har samfunnsfarmasi ved IGS et forskningssamarbeid med IKO/K2, har veiledet 
masteroppgaver og publisert flere artikler med Henning Lygre, Kristin Klock og Svein Haavik. 
Samfunnsfarmasimiljøet er delaktig med Senter for farmasi i å utvikle et tverrfaglig valgemne for 
odontologi, ernæring, farmasi og medisin, i alders og sykehjemsmedisin. 
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3 Appendiks 


3.1 Samarbeidsavtale Institutt for klinisk odontologi-Hordaland Fylkeskommune 
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3.2 Beskrivelse av delegerte seksjonsledersoppgaver ved Klinisk institutt 1 
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• Et av hovedmålene for omorganiseringen var å 
tilpasse og effektivisere den administrative støtten til 
forskning, forskerutdanning og undervisning. 


• Andre forhold som økonomi og endring av 
studieplaner har vært utfordrende prosesser for både 
administrative, tekniske og vitenskapelig ansatte ved 
fakultetet. En av utfordringene i spørreundersøkelsen 
er å klare å skille mellom slike uavhengige endringer, 
og endringene som skyldes omorganiseringen. 


• Det er også viktig å påpeke at spørreundersøkelsen 
ikke er en arbeidsmiljøundersøkelse. Egen 
undersøkelse om arbeidsmiljøet (ARK-
undersøkelsen) kommer i høst. 
 







uib.no 


Datainnsamling vår 2017 
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• Hvordan er instituttene organisert – sjølmelding  


• Tall for ressursbruk ved dagens organisering målt 


mot ressursbruk før  


• Spørreundersøkelse til alle ansatte 
• Sammenligninger mot andre fakultet 
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vurdering av: 


• om ny instituttstruktur er tilpasset forsknings-, 


formidlings- og utdanningsvirksomheten 


• optimal organisering internt ved instituttene 


• administrativ kapasitet i forhold til faglig 


organisering.  


• organisering av tekniske tjenester. 


Mandat og rammer for evalueringen 
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Hvem er med i evalueringsprosjektet 
Styringsgruppen 
• Leder Nina Langeland, dekan 
• Eyvind Rødahl, prodekan 
• Inger Hjeldnes Senneseth, 


fakultetsdirektør 
• Per Bakke, instituttleder 
• Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør 
• Gottfried Greve, representant 


fagforening 
• Vara Siv Lise Bedringaas, 


representant fagforening 
• Anita Bugge Koldingsnes, 


representant fagforening 
• Vara Helge Holgersen, representant 


fagforening 
• June Vibecke Knudtsen Indrevik, 


hovedverneombud  
• Gjert Bakkevold/Ørjan Hauge, 


sekretær for styringsgruppen 
 


Planleggingsgruppen 
• Leder Inge Fristad 
• Guri Rørtveit 
• Nils Erik Gilhus 
• Julie Stavnes 
• Karl Erik Müller 
• Håvard Hoel Aass 
• May Britt Kalvenes 
• Audun Nerland, representant 


fagforening 
• Vara Berit Storaker, representant 


fagforening 
• Hovedverneombud June-Vibecke 


Knudtsen Indrevik 
• Tone Bergan 
• Ingve Bergheim 
• Gjert Bakkevold/Ørjan Hauge 
• Ingrid Hagerup 
 



Presenter

Presentation Notes

Prosjektsekretariat:Ingve Bergheim, seniorrådgiver HR-avdelingenJulie Stavnes, administrasjonssjefGjert Bakkevold, seniorrådgiver / Ørjan Hauge, assisterende fakultetsdirektørIngrid Hagerup seniorkonsulent MOSU, studentene ville ikke delta men holdes orientert via møter.
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Bakgrunn for evalueringen 
- hovedtrekk i ”Framtidens fakultet” 


Mål for organisasjonsendringen:     
• Forenkling av organisasjons- og styringsstruktur 


og tydeliggjøring av strategisk ledelse. 
• Synliggjøring av tversgående strukturer. 
• Styrke funksjoner som understøtter forskning 


og forskerutdanning. 
• Styrke undervisningsorganisering. 
• Forenkle administrative funksjoner. 
    
  Kilde: Fakultetsstyresak 103/11 



Presenter

Presentation Notes

(Fakultetsstyresak 103/11)
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Ny organisasjonsstruktur ved fakultetet ble vedtatt i Universitetsstyret 
27. september 2012, med organisering til fem institutter 
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Inkl. forskningsrådgivere 
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Utdanningsorganisering 
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Forskningsorganisering 
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• Kjernefasiliteter opprettholdes  
• Alle vitenskapelig ansatte skal tilhøre en forskergruppe. 
 
Forskning er i sin natur annerledes enn undervisning som 
krever en mer sentral styring. Forskning krever mer en 
sentral koordinering. 
 
• For både forskning og undervisning er det viktig å få til 


tverrgående strukturer for å få til samhandling på tvers 
av instituttstrukturen. 


Andre elementer i ny fakultetsstruktur fra 2013 







uib.no 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 







Versjon 6. juni 


Oversikt over aktuelle måleindikatorer til datagrunnlaget 


Dette er punkter fra arbeidsgruppe 1, samt overordnede mål i notat fra styringsgruppen til 
fakultetsstyret. Datasettgruppen har også kommet med forslag til indikatorer. Der det er mulig 
innhentes data også fra MatNat og Fakultet for medisin og helsevitenskap v/NTNU 


Definert av Hovedområde Delområde Hva / Indikator 
Arbeidsgruppe 1 Undervisning Student Økt trivsel og motivasjon hos studentene 
Arbeidsgruppe 1 Undervisning Student Bedre studentevalueringer 
Arbeidsgruppe 1 Undervisning Student Økt søkning til studieprogrammene 
Datasettgruppen Undervisning Student Studiepoengproduksjon 
Datasettgruppen Undervisning Student Gradsproduksjon 
Datasettgruppen Undervisning Student Gjennomstrømning/frafall 
Datasettgruppen Undervisning Student Utveksling/internasjonalisering 


Arbeidsgruppe 1 Undervisning Student 
Økt etterspørsel etter våre uteksaminerte 
kandidater 


Arbeidsgruppe 1 Undervisning Studieledelse Økt omstillingsevne 
Arbeidsgruppe 1 Undervisning Studieledelse Bedre koordinering av undervisning 


Arbeidsgruppe 1 Undervisning Studieledelse 
Godt samsvar mellom undervisning, læringsmål og 
vurdering 


Arbeidsgruppe 1 Undervisning Underviser Økt pedagogisk kompetanse 
Arbeidsgruppe 1 Undervisning Underviser Økt trivsel og motivasjon hos undervisere 
Arbeidsgruppe 1 Forskning   Økt ekstern forskningsfinansiering (BOA) 
Arbeidsgruppe 1 Forskning   Ant. SFF / nasjonale forskningssentre 
Arbeidsgruppe 1 Forskning   Ant. publikasjoner (volum) 
Arbeidsgruppe 1 Forskning   Kvalitet i publikasjoner 


Arbeidsgruppe 1 Forskning   
Forskerne opplever ny organisering som en 
forbedring 


Arbeidsgruppe 1 Forskerutdanning   Antall uteksaminerte kandidater (dr.grader) 


Arbeidsgruppe 1 Forskerutdanning   
Uteksaminerte kandidater per vitenskapelig 
ansatt. 


Arbeidsgruppe 1 Forskerutdanning   Antall nye godkjent Ph.D.-avtaler. 


Arbeidsgruppe 1 Forskerutdanning   
Antall aktive Ph.D.-kandidater registrert til enhver 
tid. 


Arbeidsgruppe 1 Forskerutdanning   Gjennomstrømmingstid for Ph.D.-kandidater. 


Arbeidsgruppe 1 Forskerutdanning   
Reduksjon av gjennomsnittsalder på kandidater 
ved disputas 


Arbeidsgruppe 1 Forskerutdanning   Kandidatenes trivsel og motivasjon 
Styringsgruppe     Ressursbruk per stillingsgruppe 
Styringsgruppe     Forholdstall adm/vit 
Styringsgruppe     Tid brukt på tilsettingsprosesser 


Styringsgruppe     
Økt ressursbruk forskningsrådgivning målt mot økt 
ekstern finansiering 


Styringsgruppe     
Økt ressursbruk på kommunikasjon målt mot 
økning i antall mediesaker 


Styringsgruppe     
Funksjonsplan for fak.adm. målt opp mot den 
faktiske bemanningen 
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Meldte avvik i perioden 3.5.2017 - 6.6.2017


Opprettet Sted Tittel Kategorisering Behandles Ved Enhet
Student / 
ansatt


03.05.2017 Odontologen
Kuttskade uten 
blødning


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


08.05.2017
Ved inngangen til Lab-
bygget i 8. etasje


Branntilløp ved 
inngang til Lab-bygget 
i 8. etasje


Branntilløp, brann og 
eksplosjon: Branntilløp Klinisk institutt 2 Ansatt


09.05.2017 B02.001 Stikkskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


10.05.2017


Institutt for klinisk 
odontologi, 
ferdighetssenteret


Sårskade etter kontakt 
med kontaminert 
utstyr


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


10.05.2017 Ferdighetssenteret UiB Kuttskade 


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling Klinisk institutt 2 Ansatt


11.05.2017
Laboratoriebygget, 5. etg, 
rom 5160 Glatte gulv Usikker på kategori Klinisk institutt 2 Ansatt


14.05.2017


Odontologen;seksjon for 
kjeveortopedi (tannteknisk 
laboratorium) kneledd skade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


16.05.2017
Bygg for biologiske 
basalfag, 6.etg WB rom


Kjemikaliesprut i 
øynene. 


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling Institutt for biomedisin Ansatt


18.05.2017 Odontologen C2 C202 Kutskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


18.05.2017 BBB, 7C137bY Fall


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling Institutt for biomedisin Ansatt
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25.05.2017 6.etg BBB Kuttskade


Personskade: Annet - 
Må ta blodprøver 
fremover, for å vite om 
smitte er påført


Det medisinsk-
odontologiske fakultet Ansatt


31.05.2017 Seksjon for endodonti, IKO Brann i hår


Branntilløp, brann og 
eksplosjon: Brann, 
Branntilløp og 
Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling Institutt for klinisk 


odontologi Student


02.06.2017 bb bygget   7C133cY
Mat og avfall i 
Fryserom 7 et


Feilhåndtering av 
kjemikalier/gass, 
biologiske faktorer og 
strålekilder: Annet - 
Funn Av iskrem og 
rester etter rekefest i 
fryserom 7 et. Institutt for biomedisin Ansatt
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8. februar


29. mars


10. mai


14. juni


høst 2017


Vår 2017


Ekstraord. 30. mai


Styresaker O-saker 


Febr. • Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret høsten 2017 
• Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til 


fakultetsstyre og instituttråd – organisering av valg 
• Årsregnskap 2016 
• Handlingsplan for HMS 2017 – 2019 
• Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
• Oppnevning av programsensor for farmasi 
• Oppretting av EVU-emne HELIKT620 Helseinformatikk  
• Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden 
• Fast tilsetting som forsker 
• Utlysninger og tilsettinger  
• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av 


vurdering fra sakkyndig komité  


• Referater 
• Handlingsplaner 
• HMS-avvik 
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017 
• Dekanen orienterer  


Mars • Økonomirapport per februar 2017  
• Årsrapport HMS 2016 
• Utdanningsmelding, Forskingsmelding og 


Forskerutdanningsmelding 2016 
• Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
• Opprykk til professor etter kompetanse – godkjenning av 


vurdering fra sakkyndig komité  
• Utlysninger og tilsettinger 


• Referater  
• Årsmelding 2016 Forskerlinjen  
• Budsjett 2017. Fordeling av økt 


effektiviseringskutt 
• Utlysning av dekanstilling 
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017 
• Dekanen orienterer 


Mai • Økonomirapport per mars 2017 
• Budsjett 2018 – vurdering av langsiktig handlingsrom 
• Fakultetets navn – navneendring 
• Nytt reglement for spesialistutdanningen i odontologi 
• Prøveordning med prodekaner 
• Delegering til dekan – utlysninger 
• Tilsettinger 
• Overføring av professorat 


• Referater  
• Evalueringsrapport og tiltaksplan for 


organisasjonsendring IKO/OUK 
• Høringssvar – Strategi for Helse Vest RHF – 


Helse 2035 
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017 
• Dekanen orienterer  


Mai • Uttalelse til innstilling – dekan ved MOF 
• Ekstern styreleder a fakultetsstyret 


 


Juni • Økonomirapport per april 2017 
• Feriefullmakt – sommer 2017 
• Oppnevning av programsensor for Masterprogram i global 


helse 
• Oppnevning av programutvalgsledere for perioden 2017-2021 
• Oppsigelse av midlertidig tilsatt forsker 
• Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved MF – forslag på 


eksternt styremedlem og varamedlemmer 
• Utlysninger og tilsettinger 


 


• Referater  
• Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 – 


Status 
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MEDFAK årshjul vår 2017 
Det medisinske fakultet 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSKE FAKULTET 


 
FAKULTETSSTYRET 


 
INNKALLES TIL MØTE 


 


Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 
 
 


Møtested: 
Fossestova, Litteraturhuset i Bergen 


 
 
 
 
I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 67/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  
   
Sak 68/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 10.05.2017 (vedl.) og fra ekstraordinært 
fakultetsstyremøte 30.05.2017 (deles ut på møtet).  


 
Sak 69/17 Økonomirapport per april 2017        


Saksforelegg av 06.06.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)  
 


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


 
Sak 71/17 Oppnevning av programutvalgsledere for perioden 2017-2021  


 Saksforelegg av 29.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/4751)      
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Sak 72/17 Utlysning – Førsteamanuensis (innstegsstilling) i 6 år ved Det 


medisinske fakultet     
Saksforelegg av 29.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/6632)   


 
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)     


 
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)   
 


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


 
Sak 76/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinske 


fakultet – forslag på eksternt styremedlem og varamedlemmer - 
unntatt offentlighet, jf. offl. §14, 1.ledd  
Saken utleveres i møte (ePhorte 2017/4006)  
 


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


 
II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 07.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
 
III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 07.06.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
  
IV  EVENTUELT  
 
Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 
 
Ingrid O. L. Hagerup, telefon: 55582919, e-post: ingrid.hagerup@uib.no 
 
07.06.2017/inghag (ePhorte 2017/1541) 





		FAKULTETSSTYRET

		Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00






UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 10. mai 2017 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 
***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A  Dekan Nina Langeland (leder)     
    Professor Thorkild Tylleskär orkild Tyll 
    Professor Gunnar Mellgren 
 
Gruppe B   Stipendiat Øystein Solberg Eikrem 
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes 
     
Gruppe D    Student Martha Rolland Jacobsen  


Student Maria Emhjellen Paulsen 
    
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF   
 
 
Meldt forfall:    Professor Trond Riise 


Stipendiat Siri Flagestad Kvalheim 
Student Åsmund Djuve 
Student Anna Ovedie Ellevset 


 
 


***************************************************************************** 
 
Visedekan   Professor Arne Tjølsen 
 
Visedekan   Professor Inge Fristad  
 
Visedekan    Professor Roland Jonsson 
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
    Underdirektør Ørjan Hauge (f.o.m sak 58/17) 


Seksjonssjef Gerd Johannessen 
    Seksjonssjef Marianne Bø Larsen  
    Seksjonssjef Ørjan Leren 


Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollfører) 
 


   
 
 


***************************************************************************** 
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 53/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Intet ble meldt til Eventuelt. 
 
Ingen varsel om inhabilitet. 


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


Sak 54/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 29.03.2017, vedl. 


  Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 55/17 Økonomirapport per mars 2017       


Saksforelegg av 25.04.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)   
 
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2017 til orientering. 


 
Sak 56/17 Budsjett 2018 – vurdering av langsiktig handlingsrom   


Saksforelegg av 09.05.2017, vedl. (ePhorte 17/5311)  
 
Vedtak:  
Fakultetsstyret tar vurderingene av langsiktig handlingsrom og tidsplan for 
budsjett 2018 til orientering. 


 
Sak 57/17 Fakultetets navn – navneendring       
  Saksforelegg av 03.05.2017, vedl. (ePhorte 2009/7497) 
 


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret går inn for endring av fakultetsnavn til: ’Det medisinske 


fakultet’, og ber om at forslag om navneendring oversendes 
Universitetsstyret.  


2. Engelsk oversettelse foreslås til: ’Faculty of Medicine’ 
 
Sak 58/17  Nytt reglement for spesialistutdanningen i odontologi    


Saksforelegg av 25.04.2017 vedl. (ePhorte 2017/5181) 
 
Vedtak: 
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner forslaget 
til nytt reglement for Spesialistutdanning i odontologi. 
 


Sak 59/17 Prøveordning med prodekaner     
 Saksforelegg av 25.04.2017, vedl. (ePhorte 2017/5078) 
 
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. 
 


Sak 60/17 Delegering til dekan - utlysninger     
 Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/5434) 
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Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjev dekan fullmakt til å 


foreta utlysing og til å godkjenne utlysingstekst og stillingsomtale for 
vitskaplege mellombels stillingar som professor II (20 %), 
førsteamanuensis II (20 %), universitetslektor (20 %), forskar, postdoktor 
og bevilgingsfinansiert stipendiat. 


2. Fakultetsstyret vert orientert om saker dekan vedtar på fullmakt. 
 


Sak 61/17 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) 
– Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd                                
 Saksforelegg av 24.04.2017, vedl. (ePhorte 2017/1166) 


 
 Vedtak: 


Unntatt offentlighet. 
 
Sak 62/17 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin 


(gastroenterologisk kirurgi) – Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. 
offl. § 25, 1. ledd 
Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/5200) 


 
 Vedtak: 
  Unntatt offentlighet. 
 
Sak 63/17 Overføring av professorat (80%) fra Det matematisk-naturvitenskapelige 


fakultet til Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/5200)  


 
Vedtak: 
1. Fakultetsstyret godkjenner at 80 % av Thomas Arnesen sin stilling som 


professor overføres fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Det 
medisinsk-odontologisk fakultet fra den tid som avtales. 


2. Thomas Arnesen knyttes til Institutt for biomedisin. 
3. Thomas Arnesen gis permisjon uten lønn fra sin stilling som professor 


fram til 2020 og tilsettes i samme periode som forsker 1183 på prosjektet 
««Human enzymes overexpressed in cancers – novel targets for cancer 
therapy». 


 
 
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,   


jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540) 
 
Fullmaktsakene ble tatt til etterretning. 
 


III   ORIENTERINGSSAKER 
Saksforelegg av 02.05.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540) 
(a) Referat – Referat – Komitémøte i REK Vest, 16.03.2017, lenke vedl. 
(b) Referat – Studieledelse – møte 16.03.2017 
(c) Referat – Forskningsledelse – møte 16.03.2017 
(d) Evalueringsrapport og tiltaksplan for organisasjonsendringen ved 


IKO/OUK 
(e) Høringssvar – Strategi for Helse Vest RHF – Helse 2035 
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(f) Oversikt over HMS-avvik i perioden 18.03.2017 til 02.05.2017 
(g) Årshjul for fakultetsstyret vår 2017, vedl. 
(h) Dekanen orienterer 


• Byggeprosjekt 1 og 2 Helsecampus Årstadsvollen - 
byggeprosess. Nabovarsel og møter med Bergen kommune. 


• Studentdrevet apotek – Arbeider for å realisere dette ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus. 


• Ombygging av Overlege Danielsens hus. 
• Inkubatorbygg - påbygg på Bygg for biologiske basalfag. 
• Stavanger universitetssykehus - planlagt ferdig 2023: Arbeider 


for å få på plass undervisnings- og forsknings-arealer. 
• Kiropraktorutdanning: Bedt om å ta opp saken på nytt, og 


sender en skisse til Kunnskapsdepartementet med forslag om 
oppbygging av studiet.  


• Fristad orienterte om status for arbeidet med evaluering av ny 
fakultetsstruktur fra 2013. 
 


IV   EVENTUELT  
   
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.05 
10.05.2017/inghag 
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