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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 42/17 


Sak nr.:  2017/3348  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (60 %) I MEDISINSK 
HISTORIE VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (60 %). Stillingen er finansiert over grunnbevilgningen. 
Utlysningen er i henhold til fakultetets og instituttets rekrutteringsplan for vitenskapelige 
stillinger.  
 
Instituttet ber i brev av 28.02.2017 om at stillingen blir lyst ut og legger ved utlysningstekst og 
stillingsomtale på norsk. De ber om utlysing bare på norsk fordi den som ansettes må kunne 
bidra til å styrke de norske og nordiske fagtradisjonene innen medisinsk-historisk forskning, 
undervisning og formidling. Slik sett er det av grunnleggende betydning at vedkommende 
med letthet kan finne fram og lese norske kilder og faglitteratur. Kjennskap til norsk/nordisk 
kultur og samfunnsliv er også viktig for den eneste tilsatte på dette faget.   


 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som 


professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin. 


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


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
rekrutteringssjef 


 
 
 
 
03.03.2017 /IVØI  
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Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 
28.02.2017 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk  


 







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


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Jonas Lies vei 79 
Bergen 


Saksbehandler 
Ivar Øiestad 
55582550 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


Ber om utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis (60 %) 
i medisinsk historie ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin anmoder om utlysning av en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie. Dersom det er hensiktsmessig, kan 
søkeren bli tilsatt i 50 % stilling. 
 
Stillingen lyses ut fordi professor Aina Schiøtz går av for aldersgrensen med siste arbeidsdag 
31. august 2017.  
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin bekrefter at det er budsjettmessig dekning for 
stillingen.  
 
Instituttet ønsker bare å lyse ut stillingen på norsk fordi den som ansettes må kunne bidra til 
å styrke de norske og nordiske fagtradisjonene innen medisinsk-historisk forskning, 
undervisning og formidling. Slik sett er det av grunnleggende betydning at vedkommende 
med letthet kan finne fram og lese norske kilder og faglitteratur. Kjennskap til norsk/nordisk 
kultur og samfunnsliv er også viktig for den eneste tilsatte på dette faget.   
 
Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Guri Rørtveit 
instituttleder Siri Smith   
 administrasjonssjef  
 
 
Vedlegg


Referanse Dato 


2017/3348-IVØI 28.02.2017 
  


 







Professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei fast 
stilling som professor (60 %) i medisinsk historie. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med 
professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis.  
 
Dersom det er hensiktsmessig, kan søkjar verte tilsett i 50 % stilling i staden for 60 % stilling.  
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida.  
 
Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte professor Aina Schiøtz, tlf.: 55 58 
85 05, e-post: Aina.Schiotz@uib.no eller instituttleiar professor Guri Rørtveit, tlf.: 55 58 61 
41, e-post: Guri.Rortveit@uib.no 
 
Kvalifikasjonar 
Søkjaren må ha norsk ph.d.-grad eller tilsvarande kompetanse innan helsefagleg, medisinsk 
eller historiefagleg utdanning og kunne dokumentere forsking og eventuelt anna 
kompetansegivande verksemd knytt til medisinsk historie/helsehistorie.  
 
Den som vert tilsett skal vidareutvikle medisinsk historie som fag i undervisninga av studentar 
i medisin, helsefag og odontologi, og styrkje medisinsk-historisk forsking meir ålment – såleis 
også i forskarutdanninga. Vidare er målsettinga å integrere medisin- og helsehistoriske 
problemstillingar og forståing generelt i dei disiplinane Det medisinsk-odontologiske fakultet  
har ansvar for. Samstundes er det viktig at faget har ein sjølvstendig profil med særleg vekt på 
framveksten av helseprofesjonane sine ansvarsområde overfor den einskilde pasient og 
samfunnet i stort. Slik kan faget gi viktige premissar for utviklinga av fagleg identitet hos 
studentane. Den som vert tilsett vil vere ansvarleg for vidareutvikling og administrasjon av 
undervisningstilbodet og eventuell forskarutdanning i medisinsk- og helsefagleg historie.  
 
Undervisingsspråket er til vanleg norsk.  
 
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing 
 
Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. Det vert vidare lagt stor vekt på 
evne til tverrfagleg samarbeid. 
 
Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013), for tida 640 700 - 676 800 kr brutto pr. år 
for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-
62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for tida 501 300 - 529 800 kr brutto pr. år for ei 
fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter 
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tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For 
særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.  
 
Vi kan tilby  


 eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med 
fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt  


 faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling 
 god pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)  
 gode velferdsordningar 


 
 
Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 
nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 
  
Retningsliner  
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane som 
gjeld til ein kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom lov 
måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  


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


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


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


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


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


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


Vedlegga kan vere i pfd-format. Vitskaplege arbeid som ikkje er tilgjengelege i elektronisk 
form, skal sendast i tre eksemplar til Det medisinsk-odontologiske fakultet, Postboks 7804, 
5020 Bergen. Merk pakken 2017/3348. 


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. 
 
Nærare om tilsettingsprosessen her. 
 
 
Søknadsfrist: 



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





Stillingsomtale 


Professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk historie ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei fast 
stilling som professor (60 %) i medisinsk historie. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med 
professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis.  
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Til instituttet høyrer det for tida til 60 fast vitskaplege tilsette og 25 
fast teknisk/administrativt tilsette. Instituttet har omlag 20 postdoktorar og 130 
doktorgradsstudentar. I tillegg er det omlag 120 masterstudentar i helsevitskap/helsefag. Dei 
vitskapleg tilsette er organisert i 10 faggrupper og 14 forskargrupper. Instituttet driv fleire 
masterprogram. Instituttet har dessutan ansvar for undervisning i ei rekke emne i 
legeutdanninga og ansvar for forskarskule i samfunnsmedisin og helsefag i tillegg til ein 
forskarskule i internasjonal helse. 
 
Stillinga i medisinsk historie vart oppretta i 2004 for å byggje opp undervisning og forsking i 
medisinsk og helsefagleg historie ved det dåverande medisinske fakultetet. Gjennom mange 
år har det vore knytt ulike aktivitetar til medisinsk historie/helsehistorie ved Universitetet i 
Bergen. Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det i første rekkje dei medisinsk-
historiske samlingane i Bergen (MHSB) som omfattar Lepramuseet i St. Jørgen Hospital og 
Armauer Hansens minnerom i den tidlegare pleiestiftinga for leprasjuke. Vidare kjem 
Lepraarkiva ved Statsarkivet, Byarkivet og St. Jørgen Hospital, eit arkiv som i 2001 vart 
votert inn på lista over UNESCO sine arkiv for Memory of the World Programme. Utover 
dette finst det fleire medisinsk-historiske utstillingar og ei større gjenstandssamling ved 
Haukeland universitetssjukehus. Vidare er det bygd opp forsking og forskingskompetanse ved 
Det humanistiske fakultet, ved Institutt for  arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 
(AHKR) og ved Senter for vitskapsteori. Det vil vere naturleg å samarbeide med forskarar ved 
desse einingane og likeins å søkje tilknyting til forskingsgruppa Helse-, velferd- og 
vitskapshistorie ved AHKR. Gruppa tek opp eit breitt spekter av problemstillingar slik som 
førebyggjande helsearbeid, sjukdomshistorie, vitskapshistorie, institusjonshistorie, 
helsepolitikk, ernæring, rettsmedisin og tilhøvet mellom folkemedisin og skolemedisin. 
 
Utover samarbeid med ulike miljø ved Det humanistiske fakultet, ligg det òg godt til rette for 
samarbeid med tilsette ved Det samfunnsvitskaplege fakultet, mellom anna om helseøkonomi, 
om leiing og organisering i helsesektoren, og om helsepolitikk og helsetenesteforsking. 
Vidare finst det nasjonalt som internasjonalt ei rekkje andre forskingsmiljø det kan vere 
aktuelt å samarbeide med.  
 
Eit fellestrekk ved dei ulike fagretningane i medisin- og helsehistoria er at dei nyttar historisk 
metode, såleis må den som blir tilsett ha kompetanse innanfor dette feltet. Til ein viss grad 
vert det òg stilt krav om kjennskap til medisinske og helsefaglege metodar, og til kultur og 
fagtradisjonar og terminologien i desse faga. Erfaring frå tverrfagleg forsking og samarbeid er 
derfor ein type kompetanse det vil verte lagt stor vekt på ved tilsetting i stillinga. I vår tid er 







det likeins ein føremon å trekkje inn det globale og tverrkulturelle perspektivet i undervisning 
og forsking. 
 
Den som vert tilsett skal vidareføre og styrkje medisinsk historie som fag i 
studentundervisninga og i forskarutdanninga, men òg formidle kunnskap frå desse felta til eit 
breiare publikum. For yrkesutøvar i helsesektoren er kjennskap til eigen bakgrunn – til 
profesjonshistoria og til framveksten av faget – grunnleggjande for utviklinga av ein trygg 
identitet. Historisk kunnskap vil vidare kunne bidra til å skjerpe den kritiske sansen, styrkje 
dei analytiske evnene og gi større sjølvforståing. Ikkje minst i forhold til pasientane er den 
danningsmessige kompetansen som ein får gjennom slik kunnskap, viktig. 
 
Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid i forsking så vel som i 
undervisning.  
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som blir 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. Kurs vert tilbode. 
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som blir tilsett også verte pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal til leggjast 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 og ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 
undervisningskompetanse. 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 28.02.2017

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 44/17 


Sak nr.:  2017/3466  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 
 
Ved Institutt for biomedisin er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis (100 %). 
Stillingen er finansiert over grunnbevilgningen. Utlysningen er i henhold til fakultetets og 
instituttets rekrutteringsplan for vitenskapelige stillinger.  
 
Instituttet ber i brev av 07.03.2017 om at stillingen blir lyst ut og legger ved utlysningstekst og 
stillingsomtale på norsk og engelsk. 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som 


førsteamanuensis (100 %) ved Institutt for biomedisin. 
 


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


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
rekrutteringssjef 


 
 
 
 
08.03.2017 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Institutt for biomedisin av 07.03.2017 


Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk  
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysning av stilling som førsteamanuensis (100 %) ved 
Institutt for biomedisin
Institutt for biomedisin anmoder om utlysning av en fast stilling som førsteamanuensis (100 
%). 


Stillingen lyses ut fordi professor Olav Tenstad har sagt opp 40 % av sin 100 % stilling fra og 
med 1. mars 2017 og fordi professor Ellen Bergreen har sagt opp 50 % av sin 100 % fra og 
med 7. august 2014.


Institutt for biomedisin bekrefter at det er budsjettmessig dekning for stillingen. 


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. 


Med vennlig hilsen


Rolf K. Reed
instituttleder Janne Gotaas 


administrasjonssjef 


Vedlegg


Referanse Dato


2017/3466-IVØI 07.03.2017







Førsteamanuensis (100 %) ved Institutt for biomedisin 
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %). Arbeidsstad er Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91 i 
Bergen.


Institutt for biomedisin er eit av fem institutt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Til 
instituttet høyrer for tida 40 faste vitskapleg tilsette og 53 faste tekniske og administrativt 
tilsette. Instituttet har omlag 30 postdoktorar, 60 stipendiatar/doktorgradsstudentar og 25 
mastergradstudentar. Dei tilsette er organisert i 11 forskingsgrupper, to teknologiplattformar 
(MIC (utstyrt med blant anna Superresolution microscope, InCucyte live cell analysis system, 
PET and MRI) og PROBE), teknisk fellesavdeling, undervisningsavdeling og 
administrasjon. . 


Forskingsaktiviteten ved instituttet er i stor grad eksternfinansiert og retta mot disiplinar innan 
fysiologi, cellebiologi/molekylærbiologi og biokjemi innan det humanmedisinske fagfeltet. 
Særleg fokus er på tumorbiologi, nevrobiologi og hjarte og sirkulasjonsforsking. Vi ønskjer 
no å styrke forskinga innan integrativ og eksperimentell fysiologi i kombinasjon med celle- og 
molekylærbiologi. Vi søkjer ein entusiastisk og motivert medarbeidar som vil driva 
sjølvstendig forsking i eit av felta matriksbiologi, hjarte- og sirkulasjonsfysiologi eller 
cellesignalerings (ikkje-nevronal signalering eller transkripsjonell signalering). Personen som 
vert tilsett skal være i ein aktiv periode i forskarkarrieren, og skal kunne presentere ein klar 
plan for eiga forsking i dei komande fem åra. 


Undervisninga til instituttet er inn mot studieprogramma i medisin, odontologi, ernæring og 
farmasi i emna kjemi, cellebiologi, anatomi og fysiologi. Instituttet organiserer og underviser 
og i masterprogrammet i biomedisin. Dei faste vitskaplige tilsette deltek i undervisning og 
rettleiing av desse masterstudentane. 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Rolf K. 
Reed, tlf.: 55 58 63 89, e-post: Rolf.Reed@biomed.uib.no 


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


Kvalifikasjonar
Forskingsfokus til den personen som vert tilsett må passe godt inn med forskinga som går føre 
seg på instituttet i områdane matriksbiologi, hjarte- og sirkulasjonsfysiologi eller 
cellesignalering/transkripsjonell signalering. Kandidatar som søkjer stillinga skal leggja ved 
ein forskingsplan for dei komande fem åra som og beskriv korleis kandidaten meiner at eiga 
forsking passar inn med og styrker den noverande forskinga på instituttet. Personen som vert 
tilsett vil i hovudsak undervise fysiologi i tillegg til rettleiing av master- og 
doktorgradstudentar. Men, personen som vert tilsett kan og verte tillagd andre 
undervisningsplikter. På lik linje med andre fast vitskaplig tilsette på instituttet skal og 
personen som vert tilsett ta del av administrativt arbeid. 


Personen som vert tilsett må
 ha norsk doktorgrad i relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse 
 ha gjennomført ein produktiv postdoktorperiode
 dokumentere aktiv og sjølvstendig forsking som innan eit av områda som spesifisert over
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 dokumentere evne til å få fram eigne forskingsmidlar
 dokumentere eige undervisningserfaring og undervisningskompetanse 
 demonstrere evne til å skape forskingsmiljø gjennom eigen nettverksbygging nasjonalt og 


internasjonalt


Det vert lagt vekt på følgjande:
 erfaring med leiing av forskingsprosjekt, koordinering av forskingsaktivitet, og frå 


forskingsstrategisk arbeid 
 utdanning og forskingsaktivitet innan human fysiologi
 erfaring av undervisning i fysiologi


Vidare vert det lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. 


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


Løn
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3 - 24.6), for tida 
kr 503 800 - 535 900 for full stilling, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare 
opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens 
pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.


Vi kan tilby 
 eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med 


fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt 
 faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) 
 gode velferdsordningar 


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 
nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere
 
Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 
lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


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


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



http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere





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


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


Søknad 
Slik søkjer du stillinga:


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


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


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


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


I tillegg ber vi søkjar legge ved: 
● dokumentasjon av innhenta eksternfinansiering
● forskingsplan for dei neste fem åra (maksimum fem sider) 


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: 
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Stillingsomtale 


Førsteamanuensis (100 %) ved Institutt for biomedisin 
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %). Arbeidsstad er Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91 i 
Bergen.
 
Institutt for biomedisin er eit av fem institutt ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Til 
instituttet høyrer for tida 40 faste vitskapleg tilsette og 53 faste tekniske og administrativt 
tilsette. Instituttet har omlag 30 postdoktorar, 60 stipendiatar/doktorgradsstudentar og 25 
mastergradstudentar. Dei tilsette er organisert i 11 forskingsgrupper, to teknologiplattformar 
(MIC og PROBE), teknisk fellesavdeling, undervisningsavdeling og administrasjon.  


Institutt for biomedisin gir undervisning i medisinske basalfag til medisin, odontologi, 
ernæring og farmasistudentar og koordinerer og gir undervisning i masterprogrammet i 
biomedisin.


Forskinga ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar innan fysiologi, biokjemi og 
molekylærbiologi, og anatomi og cellebiologi. Forskingsaktiviteten er i stor grad prosjektstyrt 
og eksternfinansiert, og er innretta mot det humanmedisinske fagfeltet. 


Den som vert tilsett skal inngå i ei av dei eksisterande forskingsgruppene ved instituttet. Den 
som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i eit relevant fagfelt, eller tilsvarande kompetanse. 


Den som vert tilsett skal delta i undervisninga i fysiologi på instituttet, og rettleie 
mastergradstudentar og doktorgradskandidatar. Undervisningspliktane til den som vert tilsett 
kan til ein kvar tid endrast ut i frå behov og krav til instituttet. Den som vert tilsett skal og ta 
del i administrativt arbeid på instituttet. 


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


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


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 
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• 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 permanent position as Associate Professor at the 
Department of Biomedicine 


A full-time permanent position as associate professor is vacant at the University of Bergen, 
Department of Biomedicine. The place of work is Jonas Lies vei 91, Bergen, Norway.


The Department of Biomedicine is one of five departments at The Faculty of Medicine and 
Dentistry. There are currently 40 permanent faculty positions and 53 permanent technical and 
administrative staff members. Furthermore, there are currently around 30 postdoctoral 
fellows, 60 graduate students at PhD level and 25 students at Master level. The Department is 
currently organized in 11 research groups, and two technology platforms (Molecular Imaging 
(equipped with among others Superresolution microscope, InCucyte live cell analysis system, 
PET and MRI)and PROBE, The proteomics Unit, University of Bergen). Furthermore, there 
is one unit for teaching support and one for technical support as well as an administrative unit 


The majority of the research activity is funded by external grants and covers defined areas 
within physiology, cell biology and biochemistry with a special focus on tumor biology, 
neurobiology and cardiovascular research towards human biology and medicine. We now 
seek to strengthen research in integrative and experimental mammalian physiology combined 
with methods from cellular and molecular biology. We are looking for an enthusiastic and 
motivated candidate with a clear vision to pursue independent research using state of the art 
techniques primarily in the fields of matrix biology, heart /circulation physiology or cellular 
signalling (non-neuronal cell signalling mechanisms/gene transcription mechanisms). The 
successful applicant should be on an upward trajectory and is expected to have a clear plan for 
his/her research for the coming five years. 


The department teaches students in medicine, dentistry, nutrition and pharmacy in the topics 
chemistry, cell biology, anatomy and physiology. The department also organizes a master’s 
program in biomedical sciences, and the permanent scientific staff participates in teaching and 
supervision of these master students. 


Additional information on the position is obtainable from Head of Department, Professor Rolf 
Reed, phone: + 47 55 58 63 89, e-mail: Rolf.Reed@biomed.uib.no


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.


Qualifications
The scientific focus of the successful candidate must integrate well with the ongoing research 
in the groups of matrix biology, circulation physiology or cellular signalling. Candidates for 
the position should provide a research plan that also describes how the applicant suggests that 
his or her research will strengthen and create synergy effects with the ongoing research at the 
department. The successful candidate will mainly teach physiology, in addition to supervision 
of Master- and PhD students. However, the successful candidate must be aware that the 
teaching duties might change. Also, the successful candidate must take part in the 
administrative duties of the department equal to the rest of the permanent scientific staff. 


The successful candidate must
 Have completed a relevant Norwegian PhD-degree or have corresponding qualifications
 Have completed a productive postdoctoral period
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 Document active and independent research in the topics specified above
 Document ability to obtain external funding
 Document experience in teaching 
 Demonstrate ability to create a research environment through national and international 


network building 


It is an advantage if the successful candidate can
 Document leadership experience as well as experience in coordinating research activities 


and grant applications 
 Document training and education in human physiology
 Document teaching experience in human physiology


Further, proven willingness and ability to cooperate will be of great importance in the 
evaluation process.


The teaching language will normally be Norwegian. 


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


Salary 
For an associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the 
government salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 507 100 - 
535 900 gross p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension 
contribution of 2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of 
particularly highly qualified applicants a higher salary may be considered. 


We can offer


 A good and challenging international working environment in a faculty with an 
academic environment that is in the forefront nationally and internationally 


 Professional challenges with opportunities for personal development and skills 
development


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


For more information regarding what the University of Bergen can offer its employees please 
visit: http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees


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. 



http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees





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


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


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


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


Application
How to apply for the position:


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


● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities
● scanned copies of your certificates
● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications
● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published
● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 
information on where they have been published
● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor)


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


In addition, we ask the applicant to upload the following:
● Documentation of external fund raising 
● Research plan for the next five years (maximum five pages)


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


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


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


Further information about our employment process can be found here.



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





Closing date for applications:







DESCRIPTION OF POSITION
Full-time permanent position as Associate Professor at the 
Department of Biomedicine 


A full-time permanent position as associate professor is vacant at the University of Bergen, 
Department of Biomedicine. The place of work is Jonas Lies vei 91, Bergen, Norway.


The Department of Biomedicine is one of five departments at The Faculty of Medicine and 
Dentistry. There are currently 40 permanent faculty positions and 53 permanent technical and 
administrative staff members. Furthermore, there are currently around 30 postdoctoral 
fellows, 60 graduate students at PhD level and 25 students at Master level. The Department is 
currently organized in 11 research groups, and two technology platforms (Molecular Imaging 
and PROBE, The proteomics Unit, University of Bergen). Furthermore, there is one unit for 
teaching support and one for technical support as well as an administrative unit.


The department is responsible for teaching biomedical subjects to students in medicine, 
dentistry, nutrition and pharmacy. The department also organizes the Master’s program in 
Biomedical Sciences and provides teaching and supervision of students at this program. 


The research at the department covers a broad spectrum of disciplines in cell and molecular 
biology, as well as physiology, biochemistry and anatomy and is directed towards human 
biology and medicine. The majority of the research activity is funded by external grants. 


The successful candidate shall be part of one of the existing research groups at the department 
and must have completed a Norwegian PhD degree, or equivalent, in a relevant field. 


The person to be hired shall teach primarily physiology for the students at the department and 
supervise Master- and PhD-students. In addition, the person shall, upon request and 
requirement, participate in teaching of other topics at the bachelor or master level. Moreover, 
the person shall participate in administrative tasks at the department. 


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


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


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


The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own teaching 
qualifications by submitting: 
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 evidence of completed teaching training 
 evaluation reports of the applicant's teaching 
 overview of scope and level of teaching 
 overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results obtained 
 student awards received 
 own teaching publications 
 own teaching compendia and material reports showing participation in projects related 


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


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





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev fra Institutt for biomedisin av 07.03.2017

		Vedlegg 2 - Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk






UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


Unntatt offentlighet 
 


Onsdag 8. februar 2017 kl. 13.15 
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 


 
 
***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
 
Gruppe A  Dekan Nina Langeland (leder) (sakene 1/17, 7/17, 20/17-23/17) 
    Professor Trond Riise     
    Professor Thorkild Tylleskär   Thorkild Tyll 
    Professor Gunnar Mellgren 
 
Gruppe B   Postdoktor Ingvild Haaland 
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Åsmund Djuve 


Student Anna Ovedie Ellevset 
 
    
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF   
 
 
Meldt forfall:     Stipendiat Siri F. Kvalheim 


 
***************************************************************************** 
Prodekan    Professor Eyvind Rødahl 
 
Visedekan   Professor Inge Fristad  
 
Visedekan    Professor Roland Jonsson  
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
    Seksjonsleder Gerd Johannessen 
    Seksjonsleder Ørjan Hauge (t.o.m. sak 5/17) 
    Seksjonsleder Ørjan Leren (t.o.m. sak 9/17) 


Seniorrådgiver Gjert Bakkevold (t.o.m. sak 4/17) 
Rådgiver Eldbjørg Sanden Søvik  
Seniorkonsulent Ingrid Hagerup (protokollskriver) 


   
 
 


***************************************************************************** 
 
Studentene Haakon Berg Rosland, Amalie Utheim og Elin Transeth fra studieprogrammene 
farmasi, tannpleie og ernæring orienterte før møtet om forhold knyttet til økt opptak på disse 
studieprogrammene høsten 2016. 
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  


Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Intet ble meldt til Eventuelt. 
 
Varsel om inhabilitet: 
Professor Gunnar Mellgren meldte seg inhabil i sak 19/17. 
 
Dekan Nina Langeland ledet møte under behandling av  
sakene 1/17, 7/17, 20/17-23/17. 
Prodekan Eyvind Rødahl ledet møtet i dekanens fravær. 
 
Styresakene ble behandlet i denne rekkefølgen:  
Sak 1/17, sak 7/17, sak 20/17 - 23/17 
Sak 2/17 - 6/17 og 6/17 - 19/17, sak 24/17  
 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.  
 


Sak 2/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 14.12.2016, vedl. 


  Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 3/17 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet høsten 2017     
Saksforelegg av 13.01.2017, vedl. (ePhorte 2013/8776)    
 
Vedtak:  
Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte møtedatoene for høstsemesteret 2017. 
 6. - 7. september avvikles det et styreseminar med styremøte 7. september. 


 
Sak 4/17 Valg av representanter fra gruppe A, B, C og D til fakultetsstyre og 


instituttråd – organisering av valg    
Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1408) 
 
Vedtak:  
1. Styret oppnevner representanter fra gruppe A, B, C og D til valgstyret slik 


det fremkommer i saken. 
2. Det oppnevnes et valgsekretariat for fakultetsstyrevalget i tråd med det 


som fremkommer i styresaken. 
3. Styret ber instituttene kontrollere at sammensetningen av valgstyrene er i 


tråd med reglementet og foreta ev. nyoppnevninger. 
4. Fakultetsstyret vedtar at valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret 


kan skje i valgforsamling, med henholdsvis studentutvalg og fagutvalg som 
valgforsamling. 
 
 


Sak 5/17  Årsregnskap 2016      
Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 2015/5771)  
   
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret tar årsregnskap 2016 til orientering. 
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2. Fakultetsstyret vedtar overføring av overskudd og underskudd per enhet 
som vist i tabell, med forbehold at Universitetsstyret vedtar fakultetets 
overføring i sin helhet: 


 


 
 


Sak 6/17 Handlingsplan for HMS 2017 - 2019     
Saksforelegg av 27.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1606)  


 
Vedtak: 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar det 


fremlagte forslaget til handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet. 
2. Styret ber om å få status for oppfølging av planen gjennom HMS-


årsrapportene. 
 


Sak 7/17 Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013   
Saksforelegg av 25.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1458) 
  
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret godkjenner prosjektorganisering for evaluering av ny 


organisasjonsstruktur slik den framgår i saksframlegget. 
2. Dekanen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppe og 


planleggingsgruppe. 
3. Fakultetsstyret ber om at forslag til mandat, opplegg og tidsplan for 


evalueringen fremlegges i møte 29. mars 2017. 
 


Sak 8/17 Oppnevning av programsensor for farmasi   
Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 2009/11195) 
  
Vedtak:  
Professor Sverre Arne Sande oppnevnes som programsensor for Integrert 
masterprogram i farmasi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 
01.01.2017 til og med 31.12.2018. 
 


Sak 9/17 Oppretting av EVU-emne HELIKT620 Helseinformatikk  
Saksforelegg av 20.01.2017, vedl. (ePhorte 2016/9458)  
 
Vedtak:  
1. Emnet HELIKT620 Helseinformatikk opprettes fra og med høstsemesteret 


2017. 
2. Fakultetsstyret forutsetter at kurset ikke gjennomføres dersom det må 


gjennomføres med underskudd. 
 


Sak 10/17 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. 
offl. § 13. 1. ledd        
Saksforelegg av 03.01.2017, vedl. (ePhorte 2012/14023)   


Annuum Øremerket Sum overføring
IBM 499                 11 482              11 981                       
IKO 883                 1 823                 2 706                          
K1 112                 5 353                 5 465                          
K2 1 593             6 378                 7 971                          
IGS -4 959            690                    -4 269                        
Fellesmidler -12 419         3 541                 -8 878                        
Sum -14 291         29 267              14 976                       
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Vedtak:  


  Unntatt offentlighet. 
 


Sak 11/17 Utlysning – Førsteamanuensis ved Computational Biology Unit – Klinisk 
institutt 2   
Saksforelegg av 06.01.2016, vedl. (ePhorte 17/925) 
 
Vedtak: 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 


fast 100 % stilling som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2. Stillinga er 
ei av fem stillingar som blir lyst ut ved Computational Biology Unit og knytt 
til ulike institutt. 


2. Stillinga er finansiert av Bergens forskningsstiftelse i 5 år, deretter overtas 
finansieringsansvar av UiB.  


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


 
Sak 12/17 Utlysning – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk 


kirurgi) – Klinisk institutt 1      
Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 16/12955)                                                                                                                                                                                                                                   
 
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 


stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin (ortopedisk kirurgi) ved 
Klinisk institutt 1, kombinert med en stilling som overlege (50 %) ved 
Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus. 


2. Det forutsettes at Klinisk institutt 1 har budsjettmessig dekning for stillingen 
innenfor egen budsjettramme. 


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


Sak 13/17 Utlysning - Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) - 
Klinisk institutt 2      
Saksforelegg av 20.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1166)    
 
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 


stilling som professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (indremedisin) 
ved Klinisk institutt 2 kombinert med en klinisk stilling (50 %) ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus. 


2. Det forutsettes at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen 
innenfor egen budsjettramme. 


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


 
Sak 14/17 Utlysning - Førsteamanuensis (50 % vikariat) i global helse ved Senter 


for internasjonal helse – Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 Saksforelegg av 19.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1152)  
 
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut et vikariat 


som førsteamanuensis (50 %) i 1 år og 6 måneder ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse. 
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2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norad, og Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin finansierer øvrige kostnader. 


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


Sak 15/17 Utlysning - Førsteamanuensis (50%) i odontologi (endodonti) – Institutt 
for klinisk odontologi      
 Saksforelegg av 19.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1057)  
 
Vedtak:  
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 


stilling som førsteamanuensis (50 %) i odontologi (endodonti) ved Institutt 
for klinisk odontologi. 


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


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


 
Sak 16/17 Utlysning – førsteamanuensis (50%) i medisin (allmennmedisin) – 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin    
  Saksforelegg av 18.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/634)  


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


stilling som førsteamanuensis (50 %) i medisin (allmennmedisin) ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 


2. Det forutsettes at Institutt for global helse og samfunnsmedisin har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme. 


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


 
Sak 17/17 Tilsetting – Professor i medisin (gynekologi) – Klinisk institutt 2 – unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd       
Saksforelegg av 16.01.2017, vedl. (ePhorte 16/6389) 
  
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 


Sak 18/17 Tilsetting – Senterleder (professor/førsteamanuensis, 30 %) TVEPS – 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. 
offl. § 25, 1. ledd      
Saksforelegg av 16.01.2017, vedl. (ePhorte 16/4683) 
  
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet. 
 
Sak 19/17 Tilsetting – Professor/ førsteamanuensis klinisk ernæring – Klinisk 


institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd    
Saksforelegg av 17.01.2017, vedl. (ePhorte 16/3819) 
 
Professor Gunnar Mellgren forlot møtet under behandlingen av saken. 
  
Vedtak:  


  Unntatt offentlighet. 
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Sak 20/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1137).  
Saksforelegg oppdateres.  


 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 


Sak 21/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1215)  
Saksforelegg oppdateres. 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


 
Sak 22/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 


 Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1869) 
Saksforelegg oppdateres.  


 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
  


Sak 23/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 31.01.2017, vedl. (ePhorte 17/1840)  
Saksforelegg oppdateres. 


 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


 
Sak 24/17  Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2016 – i 


fagområdet medisin (urologi) ved Klinisk institutt 1 – Godkjenning av 
vurdering fra sakkyndig nemd  


  Saksforelegg av 01.02.2017, vedl. (ePhorte 20113/10596) 
  


Vedtak:  
1. Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 


godkjenner at førsteamanuensis Christian Beisland fyller kravene for 
opprykk til professor etter kompetanse i medisin (urologi) i samsvar med 
Forskrift nr. 129 § 2-1, nr. 1. 


2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det 
medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Christian Beisland 
tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2016. 


 
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,   


jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 26.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540) 
 
Fullmaktsakene ble tatt til etterretning.   


 
 


III   ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 01.02.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540) 
 


a) Referat – Komitémøte i REK Vest, 24.11.2016, lenke vedl. 
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b) Handlingsplaner til strategisk plan for Det medisinsk-odontologiske fakultet 
1. Handlingsplan for utdanning 2017 
2. Handlingsplan for forskerutdanning 2017 - 2018 
3. Handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur 2017- 2018 
4. Handlingsplan for kommunikasjon 2017 - 2018 
5. Handlingsplan for hovedvirkemidler 2017 - 2018 


c) Oversikt over HMS-avvik i perioden 07.12.2016 til 31.01.2017 
d) Årshjul for fakultetsstyret vår 2017, vedl. 
e) Prodekan orienterte: 


• Valg av nytt rektorat og universitetsstyre. Prodekan oppfordret styret til 
å komme med forslag til kandidater til universitetsstyret. 


• Studenter fra MED7 (Åsmund Djuve og Anna Ovedie Ellevset) vil 
orientere om 7. semester i ny studieplan i medisin i styremøte 29. 
mars. 


 
IV   EVENTUELT  
   
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.30. 
08.02.20167/inghag 
 
 





		UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 38/17 


Sak nr.:  2017/1498  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
UTLYSING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I HELSEFAG (MANUELL TERAPI) 
VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
 
 
Ved institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig 2 x 50 % fast stilling 
som førsteamanuensis i helsefag (masterprogram i manuell terapi). Dei to stillingane 
vil ha noko ulikt innhald og ulikt krav til utdanning, og er difor registrert som to 
separate saker. Stillingane er finansiert over grunnbevillinga. Utlysing er i samsvar 
med fakultetets og instituttets rekrutteringsplan for vitskaplege stillingar. 
 
Instituttet ber i brev av 25.1.2017 om å få lyse ut ei fast 50 % stilling som 
førsteamanuensis i helsefag, knytt til klinisk masterprogram i manuell terapi. 
Fagområdet for stillinga er knytt til muskelskjelettplager, kognitiv funksjonsretta 
behandling og manuell terapi. Det er krav om norsk ph.d.-grad i relevant fagområde, 
utdanningsbakgrunn i manuell terapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut. 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast stilling 


som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk masterprogram i manuell 
terapi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Stillinga er knytt til 
fagområdet muskel- skjelettplagar, kognitiv funksjonsretta behandling og 
manuell terapi.  
 


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 


 
 
 
26.01.2017 /ELSØ  
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Vedlegg:  
Anmodningsbrev frå institutt  
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk 
 
 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Telefon 


Postadresse 
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Armauer Hansens Hus
Bergen


Sakshandsamar
Eldbjørg Sanden Søvik
+47 55 58 61 42


side 1 av 1


Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utlysing - førsteamanuensis (50 %) i helsefag (manuell terapi)
Professor Alice Kvåle har sagt opp si stilling med siste arbeidsdag på instituttet 1.7.2017. 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ynskjer å lyse ut 2 x 50 % stilling som 
førsteamanuensis i helsefag (masterprogram i manuell terapi). Dei to stillingane vil ha noko 
ulikt innhald og ulikt krav til utdanning, og anmodning om utlysing er difor registrert som to 
separate saker i ephorte.


Denne anmodninga om utlysinga gjeld ei fast 50 % stilling som førsteamanuensis i helsefag, 
knytt til klinisk masterprogram i manuell terapi. Fagområdet for stillinga er knytt til 
muskelskjelettplager, kognitiv funksjonsretta behandling og manuell terapi. Det er krav om 
norsk ph.d.-grad i relevant fagområde, utdanningsbakgrunn i manuell terapi og norsk 
autorisasjon som fysioterapeut.


Stillinga er finansiert over annuum.


Vedlagt er utlysingstekst og stillingsomtale.


Venleg helsing


Guri Rørtveit
instituttleiar Siri Smith


administrasjonssjef


Vedlegg
1 Utlysingstekst
2 Finansiering ok


Referanse Dato


2017/1498-ELSØ 15.02.2017







Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk 
masterprogram i manuell terapi) 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk 
masterprogram i manuell terapi). 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 
plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger 
nede på denne sida. 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte professor Jan M. Bjordal, tlf.: 
55 58 60 37, e-post: Jan.Bjordal@uib.no 


Kvalifikasjonar 


Søkjarar må ha norsk ph.d.-grad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse. Det 
er krav om utdanningsbakgrunn i manuell terapi og norsk autorisasjon som 
fysioterapeut. Søkjar må ha klinisk erfaring som primærkontakt for muskel/skjelett-
plagar. Undervisningsspråk er norsk. Den som vert tilsett, må kunne undervise på norsk 
eller eit anna skandinavisk språk, og inneha formelle pedagogiske kvalifikasjonar innan 
universitetspedagogikk/rettleiing. Dersom søkjar ikkje har dei pedagogiske 
kvalifikasjonar som trengs, må søkjar forplikte seg til å gjennomføre pedagogisk 
utdanning innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.


Søkjaren skal initiere og leia forsking, publisere forskingsresultat, drive 
forskingsrettleiing, utføre studieadministrativt arbeid, ha ansvar for utvikling og 
gjennomføring av emnekurs, utføre undervisning og rettleiing av studentar og 
eksamensarbeid, og ta på seg administrative oppgåver etter dei til ein kvar tid gjeldande 
reglar. 


Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Løn 


Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for 
tida 503 800 - 535 900 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved 
tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 
aktuelt å vurdere høgare løn. 


Vi kan tilby 


Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med 
fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt, faglege utfordringar med gode 







høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling, ein god pensjonsordning i Statens 
pensjonskasse, gode velferdsordningar og stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd 
(IA-verksemd). 


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn 
på nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva- kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 


Retningsliner 


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


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


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


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


Søknad 


Slik søkjer du stillinga: 


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


 CV 


 vitnemål og attestar 


 fullstendig publikasjonsliste 


 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


 ei liste over vitskapelege arbeid (maks 10) du vil det skal takast omsyn til ved 
vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde


 publikasjonar (pdf)


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







søknaden. 


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


Nærare om tilsettingsprosessen her. 


Stillingsomtale


 Ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det 
ledig ei fast 50 % stilling som førsteamanuensis i helsefag. Stillinga vil vere knytt 
til Forskingsgruppa i fysioterapi.


Muskelskjelettplagar, kognitiv funksjonsretta behandling og manuell terapi er 
sterke forskingsområder i gruppa. Undervisning og rettleiing er i hovudsak knytt til 
klinisk mastergradsprogram i manuell terapi Det er ein føremon om søkjar har 
erfaring med emneansvar og vidareutvikling av emner som inngår i kliniske 
fysioterapirelaterte mastergrader. Søkjar må kunne bidra med relevant forsking, 
undervisning og rettleiing av masterstudentar og ph.d.-kandidatar på dagleg 
basis. 


Det er krav om utdanningsbakgrunn med mastergrad i manuell terapi fra UiB eller 
tilsvarande, og særleg kompetanse innan langvarige muskel/skjelettsmerter og 
kognitiv funksjonell behandling (CB/CFT). Den som vert tilsett må ha norsk ph.d.-
grad i relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse. God evne til kommunikasjon 
og evne og vilje til samarbeid vert vektlagt særskilt. Søkjar bør ha fagleg og 
pedagogisk erfaring med ansvar for emner og vidareutvikling av emner som 
inngår i fysioterapirelaterte mastergrader. Undervisningsspråket er til vanleg 
norsk. Det vert kravd at den som blir tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna 
skandinavisk språk innan to år etter tilsettinga. 


Den som vert tilsett vil og kunne verte pålagt å delta i instituttet si generelle 
undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles. Ein viser til dei 
generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som vert tilsett og verte pålagt undervisning, 
rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt 
til. 


Universitetet i Bergen understreker at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas 
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 mastergrad- 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. 


Tilsettinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapleg nemnd samt ei 
sjølvstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju, kontakt med 
referansar og eventuell prøving av undervisningskompetanse.





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev frå institutt

		Vedlegg 2 - Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 40/17 


Sak nr.:  2017/2601  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
UTLYSING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I HELSEFAG 
(FYSIOTERAPIVITSKAP) VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG 
SAMFUNNSMEDISIN 
 
 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig 2 x 50 % fast stilling 
som førsteamanuensis i helsefag (fysioterapivitskap). Dei to stillingane vil ha noko 
ulikt innhald og er difor registrert som to separate saker. Stillingane er finansiert over 
grunnbevillinga. Utlysing er i samsvar med fakultetets og instituttets rekrutteringsplan 
for vitskaplege stillingar. 
 
Instituttet ber i brev av 15.2.2017 om å lyse ut ei fast 50 % stilling som 
førsteamanuensis i helsefag (fysioterapivitskap). Fagområdet for stillinga er knytt til 
rørsle og funksjon. Det er krav om norsk/skandinavisk ph.d.-grad eller tilsvarande, 
utdanning som fysioterapeut, og forskingserfaring frå relevant fagkrins knytt til rørsle 
og funksjon, med særskilt vekt på klinisk relevant forsking om langvarige 
muskelskjelettplager. 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret 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.  
 


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


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
rekrutteringssjef  
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15.02.2017 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Anmodningsbrev frå institutt  
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk 
 
 
 
 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Telefon 


Postadresse 
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Armauer Hansens Hus
Bergen


Sakshandsamar
Eldbjørg Sanden Søvik
+47 55 58 61 42


side 1 av 1


Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utlysing - førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap)
Professor Liv Inger Strand ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin går av for 
oppnådd aldersgrense 1.9.2017. Instituttet ynskjer å erstatte hennar stilling ved å lyse ut 2 x 
50 % fast stilling som førsteamanuensis i helsefag (fysioterapivitskap). Den eine stillinga er 
knytt til muskelskjelettlidingar i eit samfunnsperspektiv, og den andre stillinga til rørsle og 
funksjon.


Denne anmodninga gjeld utlysing av 50 % fast stilling som førsteamanuensis i helsefag 
(fysioterapivitskap) innan fagområdet rørsle og funksjon.


Vedlagt er utlysingstekst på norsk. Me ber om at utlysinga vert handsama i 
fakultetsstyremøte 29.3.2017.
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Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
er det ledig ei fast stilling (50 %) som førsteamanuensis i helsefag (fysioterapivitskap). 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 
plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger 
nede på denne sida. 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte professor Målfrid Råheim, tlf.: 
55 58 61 69, e-post: Malfrid.Raheim@uib.no 


Kvalifikasjonar 


Søkjar må vere utdanna fysioterapeut, ha norsk/skandinavisk ph.d.-grad eller 
tilsvarande. Det er krav om erfaring som forskar i relevant fagkrins knytt til rørsle og 
funksjon, med særskilt vekt på klinisk relevant forsking om langvarige 
muskelskjelettplager. Den som vert tilsett må ha kompetanse innan både kvantitative - 
og kvalitative forskingsmetodar og forskingsdesign. 


Undervisningsspråket er i hovudsak norsk. Den som vert tilsett, må kunne undervise på 
norsk eller eit anna skandinavisk språk, og inneha formelle pedagogiske kvalifikasjonar 
innan universitetspedagogikk/rettleiing. Noko undervisning på engelsk kan bli aktuelt. 
Dersom søkjar ikkje har dei nødvendige pedagogiske kvalifikasjonar, må søkjar forplikte 
seg til å gjennomføre pedagogisk utdanning innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 


Den som vert tilsett skal initiere og leia forsking, bidra i søknadar om eksterne midlar, 
publisere forskingsresultat, drive forskingsrettleiing, utføre studieadministrativt arbeid, ha 
ansvar for utvikling og gjennomføring av emnekurs, utføre undervisning og 
eksamensarbeid og ta på seg administrative oppgåver etter dei til ein kvar tid gjeldande 
reglar. 


Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Løn 


Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for 
tida 503 800 - 535 900 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved 
tilsetjing. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 
aktuelt å vurdere høgare løn. 


Vi kan tilby 


Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver på eit fakultet med 
fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt, faglege utfordringar med gode 







høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling, ein god pensjonsordning i Statens 
pensjonskasse, gode velferdsordningar og stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd 
(IA-verksemd). 


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn 
på nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva- kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 


Retningsliner 


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


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


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


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


Søknad 


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


 CV 


 vitnemål og attestar 


 fullstendig publikasjonsliste 


 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


 ei liste over vitskapelege arbeid (maks 10) du vil det skal takast omsyn til ved 
vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde


 publikasjonar (pdf)


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. 


Søknaden 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. 


Nærare om tilsettingsprosessen her. 


Stillingsomtale


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
er det ledig ei fast stilling (50 %) som førsteamanuensis i helsefag (fysioterapivitskap). 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin er eit av fem institutt under Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Til instituttet høyrer det for tida til 60 fast vitskapleg tilsette og 25 
fast teknisk/administrativt tilsette. Instituttet har omlag 20 postdoktorar og 130 
stipendiatar/doktorgradsstudentar og omlag 130 masterstudentar (ved masterprogram i 
helsevitskap/helsefag). Dei vitskapleg tilsette er organisert i 10 faggrupper og 14 
forskingsgrupper.


Instituttet driv fleire masterprogram: Masterprogram i helsevitskap med studieretningane 
sjukepleievitskap, fysioterapivitskap, genetisk rettleiing og radiografi-/bioingeniør faga, 
Klinisk master i manuell terapi for fysioterapeutar, Erfaringsbasert master i helseleiing, 
kvalitetsforbetring og helseøkonomi, Masterprogram i internasjonal helse, og instituttet 
er og tungt involvert i Masterprogram i farmasi. Det føregår for tida ein revisjon av 
Masterprogram i helsevitskap i retning meir tverrfaglege fordjupingsområde, som vil ta 
opp sentrale tema knytt til helse og samfunn. Instituttet har dessutan ansvar for 
undervisning i ei rekkje emne i legeutdanninga og ansvar for Forskarskule i 
samfunnsmedisin og helsefag i tillegg til ein Forskarskule i internasjonal helse.


Det er krav om utdanning som fysioterapeut, samt norsk/skandinavisk ph.d.-grad eller 
tilsvarande. Søkjar må ha erfaring som forskar i relevant fagkrins knytt til rørsle og 
funksjon, med særskilt vekt på klinisk relevant forsking om langvarige 
muskelskjelettplager. Søkjar må ha kompetanse innan både kvantitative - og kvalitative 
forskingsmetodar og forskingsdesign. 


Den som vert tilsett vil bli knytt til Faggruppe i fysioterapi, og blir involvert i undervisning 
ved og drift av emne knytt til rørsle og funksjon ved Masterprogram i helsevitskap og i 
rettleiing av studentar med utdanning som fysioterapeutar ved dette masterprogrammet 
og av studentar ved klinisk master i manuell terapi for fysioterapeutar. Den som vert 
tilsett vil vidare i utgangspunktet bli medlem av Forskingsgruppe i fysioterapi. Med i 
denne gruppa er seniorforskarar, ph.d.-kandidatar, postdoktorkandidatar og 
masterstudentar, primært fysioterapeutar. Forskinga i denne gruppa er retta mot 
muskelskjelettplager, frå basalforsking til klinisk intervensjonsforsking, frå akutte/sub-
akutte tilstandar til kroniske. Den som vert tilsett vil bli involvert i å søkje eksterne midlar, 
rettleiing av ph.d.-kandidatar, masterstudentar og å arrangere seminar, i tillegg til andre 
generelle oppgåver. 







En viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale arbeidsplikt 
og faglege kompetanse kan den som vert tilsett og verte pålagt undervisning, rettleiing 
og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell 
vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjar må dokumentere sine 
eigne pedagogiske kvalifikasjonar. 


Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn: 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
 evalueringsrapportar av søkjar si undervisning
 oversyn over undervisningsomfang og – nivå
 oversyn over mastergrads- og doktorgrads-rettleiing og resultat
 mottekne studentprisar
 eigne pedagogiske publikasjonar
 eige undervisningskompendium og undervisningsmateriell
 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, slik som 


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø


Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapleg nemnd samt ei 
sjølvstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju, kontakt med referansar og 
eventuell prøving av undervisningskompetanse. 


 


         





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev frå institutt

		Sak 40-17 vedlegg 2 Utl førsteaman 50% fysioterapivitskap rørsle og funksjon IGS
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Forskerutdanningsmelding 2016 – Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 


Grunnlagsdokumenter i saken 
Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016 – brev datert 5.1.2017 
fra Universitetsdirektøren (2017/314). 


Hva saken gjelder 
Forskerutdanningsmeldingen 2016 skal inneholde rapportering av aktiviteter for 2016 
og prioritering av aktiviteter for 2017. Fakultetets forskerutdanningsmelding er basert 
på instituttenes forskerutdanningsrapporter med supplerende opplysninger fra 
visedekan for forskerutdanning og Forskningsseksjonen. 
Forskerutdanningsmeldingen ble behandlet i Programutvalget for forskerutdanning i 
møte 8. mars 2017. 


Universitetsledelsen har bedt fakultetene rapportere på følgende punkter: 
• Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet 


mellom forskerutdanning og forskningssatsinger 
• Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort 


beskrivelse av situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse 
parameterne 


• Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og 
planlagte tiltak. 


• Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for 
internasjonal rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-
kandidatene. 
 


Forskerutdanningsmeldingen beskriver de mest sentrale aktivitetene og 
prioriteringene knyttet til rapporteringspunktene. 


 


Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret godkjenner Forskerutdanningsmeldingen 2016 – Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 
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Inger Hjeldnes Senneseth 
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Vedlegg:  


1. Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016 – brev datert 5.1.2017 
fra Universitetsdirektøren (2017/314). 


2. Forskerutdanningsmelding 2016 for Det medisinsk-odontologiske fakultet 
3. Forskerutdanningsmeldingene fra instituttene 







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


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


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


Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen


Besøksadresse
Muséplass 1
Bergen


Saksbehandler
Steinar Vestad
55589252


Universitetsmuseet
Fakultetene


Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016
Som del av arbeidet med universitetets forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår. 


Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Meldingene bør derfor ikke være mer enn 6 sider totalt. Maler for meldingene følger vedlagt.


Frist for innlevering settes til 21. april 2017. Meldingen vil bli drøftet i utdanningsutvalget og 
forskningsutvalget før endeling behandling i universitetsstyret. 


Tore Tungodden
ass. universitetsdirektør Steinar Vestad


seniorrådgiver


Vedlegg: 
1. Maler for meldinger 2016


Kopi:
Forskningsadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling


Referanse Dato


2017/314-STVE 05.01.2017
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Vedlegg 


Mal for meldinger: 


Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 21. april 2017. 


Utdanningsmelding: 
 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av 


behov for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret. Orientering 
om gjennomførte programevalueringer i 2016 og status for revisjonsarbeidet i 
studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om arbeid med økt 
gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene. 


 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud 
og opptak. 


 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 2015-2017.


Forskerutdanningsmelding 
 Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom 


forskerutdanning og forskningssatsinger. 


 Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse 
av situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne


 Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 
tiltak. 


 Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for 
internasjonal rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene 


Forskningsmelding: 
 Oppfølging av faglige prioriteringer og tiltak for økt tverrfaglig samarbeid.


 Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering.


 Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger


 Tiltak for økt publisering
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FORSKERUTDANNINGSMELDINGEN 2016 


Forskerutdanningen forblir viktig del av fakultetets samlede forskningsaktivitet og fakultetet prioriterer å 
kvalitetssikre forskerutdanningen i alle ledd for å sikre god gjennomstrømning av ph.d- kandidater og høy 
kvalitet på forskningen. Det medisinsk-odontologiske fakultet anser forskerutdanning som forskning og ikke 
primært utdanning, og i 2016 ble det utnevnt en egen visedekan for forskerutdanningen. Visedekanen inngår 
som en del av den øvrige forskningsledelsen ved fakultetet. I 2016 gjennomførte fakultetet flere tiltak som ble 
nevnt som prioriterte områder i Forskerutdanningsmeldingen for 2015, blant annet ferdigstillingen av et 
opplæringsprogram for veiledere, en felles karrieredag for fakultetet og en omfattende revisjon av interne 
rutiner og retningslinjer knyttet til ph.d.-løpets ulike faser, herunder oppfølging etter midtveisevalueringer. 
Fakultetets tiltak og aktiviteter for 2016 og planer for 2017 år er beskrevet under.  


 
Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom forskerutdanning og 
forskningssatsinger 
I Forskerutdanningsmeldingen for 2015 nevnte fakultetet at to prosjekter var prioritert for 2016: 
Veilederopplæring og Karriereplanlegging. Fakultetet har i løpet av 2016 iverksatt aktiviteter innenfor begge, 
blant annet lanseringen av det elektroniske veilederopplæringskurset og en felles Karrieredag for fakultetet. Ut 
over dette trakk de enkelte instituttene frem ulike felt som var gitt fokus i 2016, fra økt rekruttering og 
oppfølging av ph.d.-kandidater, promotering av forskerskoler, til bedre å inkludere ph.d.-kandidatene i 
forskerskoler og samle ph.d.-kandidatene gjennom forskerskoler og tverrfaglige forskergrupper. Instituttenes 
rapporter vitner om et stort fokus på et stabilt og kvalitetssikret ph.d.-program, et godt samarbeid med 
fakultetsnivået.  
  
Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse av situasjonen og 
eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 
Totalt 119 nye ph.d.-kandidater ble tatt opp i 2016, noe som representerer en liten økning fra 2015 (104 nye 
opptak). Totalt 97 kandidater disputerte i 2016, noe som er svært likt med 2015 (98 kandidater). Til tross for at 
fakultetet ønsker å nå 100 disputaser i året, anser vi oss fornøyd med dette. To kandidater fikk underkjent sin 
avhandling i 2016, fordelt på to institutter. Dette er én mindre enn i 2015. Ingen av instituttene rapporterte om 
2. gangsunderkjenninger. Instituttene melder om viktigheten av å formidle kravene som stilles til doktorgraden. 
Fakultetet nedsatte i 2016 et omfattende arbeid med å revidere og videreutvikle våre interne retningslinjer for 
ph.d.-løpets ulike faser. Retningslinjene knyttet til de formelle kravene som stilles til 
doktorgradsavhandlingen ble særlig vektlagt. Fakultetet mener at disse retningslinjene er viktig for å 
synliggjøre for kandidater og veiledere hvilke krav som stilles til ph.d.-kandidatene og doktorgradsarbeidet.  
 
Fire av de fem instituttene melder at gjennomføringsgraden stort sett er god. Ett institutt anser det som et 
problem at mange kandidater ikke fullfører på normert tid. Utfordringene knyttet til gjennomstrømning synes 
å henge sammen med hvor tett oppfølging instituttene har mulighet for å gi sine kandidater, noe som igjen 
henger sammen med instituttets størrelse og kandidatenes arbeidssted. Fakultetet reviderte i 2016 rutinene 
og skjema for midtveisevaluering, hvor blant annet krav til oppfølging av kandidater med mangelfull progresjon 
ble tydeliggjort. Alle instituttene rapporterer inn fremdriftsrapporteringen og midtveisevalueringen som 
vesentlige elementer for å fange opp kandidater med mangelfull progresjon, og alle rapporterer om fokus 
på tett oppfølging av disse kandidatene. Alle instituttene vektlegger viktigheten av preventive tiltak for å 
redusere forsinkelser. Våren 2016 besøkte visedekan for forskerutdanning og to representanter fra 
forskningsseksjonen hvert av instituttene for en gjennomgang av forskerutdanningen ved det respektive 
instituttet. Her ble det blant annet diskutert hvordan kandidater med manglende progresjon følges opp. 
Disse møtene ble godt mottatt og planlegges gjennomført også for kommende år.  
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Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak. 
Som nevnt innledningsvis, lanserte fakultetet i 2016 sitt e-læringskurs for veiledere. Det er en målsetning for 
2017 at alle interne hovedveiledere skal ha gjennomført de elektroniske veilederopplæringskurset. Videre ble 
det årlige veilederseminaret gjennomført i 2016 – et opplegg som planlegges også for 2017. Ett institutt 
arrangerte i tillegg et eget veilederseminar med fokus på veilederansvar og veiledningspedagogikk. Samtlige 
institutt stiller seg positive til fakultetets veilederopplæringsprogram og rapporterer at de oppfordrer sine 
veiledere til å gjennomføre dette. Både fakultetet og instituttene vil promotere veilederopplæringsprogrammet 
i 2017. Ut over dette rapporterer instituttene om ulike mindre utfordringer knyttet til faglig veiledning. Ett 
institutt melder at en stor utfordring for god veiledning er det tidspresset som veiledere er underlagt.  
 
Instituttene gikk i 2016 sammen om arrangeringen av en felles karrieredag for ph.d.-kandidater. Arrangementet 
var en stor suksess med stor oppslutning og fakultetet planlegger et tilsvarende opplegg i 2017. I tillegg melder 
ett institutt at karriereplanlegging er inkludert som tema i forskerskolens årlige introduksjonskurs. Et annet 
institutt nevner at veiledere og forskergruppeledere oppfordres til å vektlegge karriereplanlegging i 
veiledningsmøter og medarbeidersamtaler. Karriereplanlegging belyses som tidligere år i grunnkurset for ph.d.-
kandidater. 
 
Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for internasjonal rekruttering 
og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene. 
Som tidligere år bidrar fakultetet inn i internasjonale fora for forskerutdanning. Blant annet er fakultetet aktiv 
i ORPHEUS, og fakultetet ble tildelt ORPHEUS Label i begynnelsen av 2016. Dette innebærer at fakultetets 
forskerutdanning oppfyller internasjonale kvalitetskrav (ORPHEUS’ Best Practices). Fakultetet har dessuten i 
2016 vært med i opprettelsen av den nordiske organisasjonen for forskerutdanning, Nordic Doctoral Training 
in Health Sciences (NorDoc, www.nordochealth.net). Også de fleste instituttene anser seg selv som 
internasjonalt orientert, hvor et flertall melder om høy rekrutteringsandel av ph.d.-kandidater fra utlandet: ved 
utgangen av 2016 var i overkant 30 % av alle kandidatene internasjonale og fra 54 forskjellige land. Instituttene 
rapporterer også om aktiv deltakelse på internasjonale konferanser. Flere av instituttene samarbeider også 
med internasjonale institusjoner og i internasjonale programmer, og kan gjennom slike samarbeid tilby 
internasjonale forskerkurs til sine kandidater. Et fagmiljø ved ett av instituttene inngikk i 2016 en fellesgrad 
med Hawassa Univeristy i Ethiopia, og de første ph.d.-kandidatene er allerede tatt opp til ph.d.-programmet 
ved UiB gjennom denne avtalen.  
 
En fellesnevner blant tilbakemeldingene fra instituttene er imidlertid at andelen ph.d.-kandidater som reiser 
på lengre utenlandsopphold er lav. Flere nevner det som en målsetning at andelen som reiser på 
utenlandsopphold økes, og etterlyser bedre praktisk og økonomisk tilrettelegging for utenlandsopphold. Ett 
institutt ønsker å gjøre utenlandsopphold for ph.d.-kandidater obligatorisk. Fakultetet vil i 2017 se nærmere på 
muligheter for å lette mulighetene for utenlandsopphold, samt å arbeide for å få en bedre oversikt over hvor 
mange som reiser på utenlandsopphold og varigheten av dette.  



http://www.nordochealth.net/
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Forskerutdanningsmeldingen fra Institutt for biomedisin for 2016 
Det vises til brev datert 12.01.2017, sak 2017/689. Her følger innspill fra Institutt for biomedisin (IBM) til 
fakultetets Forskerutdanningsmelding 2016.  
 


 
Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom forskerutdanning og 
forskningssatsinger 
Forskerutdanningen ved Institutt for biomedisin oppfyller flere av punktene på fakultetets prioriteringsliste. 
Stor del av forskningen som utføres ved instituttet ligger i skjæringspunktet mellom grunnforskning og 
kliniskforskning og faller dermed inn under translasjonsforskning. I tillegg har instituttet to aktive 
kjernefasiliteter og opprettet en ny i 2016 der alle tre benyttes for de kandidatprosjektene de er relevante 
for. 
 
Alle gruppene ved instituttet utfører forskning av høy internasjonal kvalitet og kandidatene vil i løpet av 
perioden, og kort tid etter, publisere forskning i høyt renommerte tidsskrifter. I løpet av de siste fem årene 
har ca. 26 % av artiklene blitt publisert i nivå II artikler ved IBM.  
 
Innovasjon: to start-up selskaper har i løpet av de siste 10 årene hatt sitt utspring i forskningsgrupper ved 
instituttet. Vi har jevnlig kandidater affiliert med disse gruppene, og har nærings-ph.d.-kandidater i 
samarbeid med BerGenBio AS. For tiden har vi en kandidat finansiert av Roche på et innovasjonsprosjekt. 
 
Det er gledelig å se at fakultetet igjen lyser ut et høyere antall stipendiatstillinger. Disse stillingene vil være 
helt essensielle for å opprettholde antall stipendiater ved Institutt for biomedisin da andre 
finansieringskilder ikke lenger gir stipend til ph.d.-kandidater (f.eks. Kreftforeningen). Instituttets forskere 
har bra tilslag på eksterne midler men når de har et valg mellom å ansette en stipendiat eller postdoktor til 
samme kostnad velger de postdoktor i de aller fleste tilfellene. Ikke minst er fakultetsfinansierte 
stipendiater helt avgjørende i undervisningssammenheng og vi opplever allerede store utfordringer med å 
ha nok assistanse på kursene for profesjonsstudiene.  
 
Fra instituttets side har vi hatt et fokus på å skape et felles arena for stipendiater, noe som har manglet ved 
IBM. Da mange av instituttets stipendiater er medlemmer i ulike tematiske forskerskoler (Biostruct, CCBIO, 
Neuroscience, EPINOR) har vi i løpet av 2016 besluttet at instituttets forskerskole skal fungere som et 
samlingspunkt for instituttets stipendiater og har inkludert instituttets postdoktorer i forskerskolen. Dette 
har vi kommet godt på vei med og de samlingspunktene vi har arrangert har hatt godt oppmøte og fått 
gode tilbakemeldinger.  
 
Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse av situasjonen og 
eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne 
Opptak – enkelte går glipp av at de må søke separat opptak i programmet. 
 
Gjennomstrømming - Vi følger opp kandidater som søker om forlengelser, og for kandidater som gjør dette 
mer enn en gang inkluderer vi en plan for gjennomføring av graden med klare milepæler. Oppfølging av 
slike planer skjer i form av samtaler, møter og e-mail, faglig og administrativt mot både veileder og 
kandidat. Oppgaven til ph.d.-utvalgets leder Rolf Bjerkvig er sentral i dette arbeidet. Generelt blir de aller 
fleste kandidater ferdig innen normert tid eller med kortere justeringer av tiden. Våre kandidater søker om 
forlengelser selv for noen måneder da de må være registrert i programmet for å ha til gang til kontor og 
bygget. Til enhver tid har vi ca. 2-3 kandidater som er under tett oppfølging. Vanligvis fanger vi opp 
kandidater som trenger oppfølging ved midtveisevaluering, ved at de selv tar kontakt og fra 
fremdriftsrapportene kandidatene og veilederne besvarer. 
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Frafall – I løpet av 2016 skrev vi ut to kandidater fra programmet. Dette er kandidater som ikke har vært 
aktive siden 2014. Begge sluttet grunnet anskaffelse av fast jobb. I løpet av 2016 sa en kandidat opp sin 
stilling grunnet personlige forhold. 
 
Disputaser - I løpet av 2016 ble det gjennomført 16 disputaser ved instituttet. Tallene for 2012 er 20 
kandidater, i 2013 hadde instituttet 19 disputaser, 12 disputaser ble gjennomført i 2014 og 16 disputaser i 
2015. Dette viser et jevnt antall. 
 
Underkjenning – IBM hadde ingen underkjenninger i 2016. 
 
Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak. 
Veilederopplæring - Kvaliteten på veiledning varierer en del. Slik vil det naturlig nok være, men vi ser at 
noen vitenskapelig ansatte kan trenge videre informasjon/kursing i hva det innebærer å veilede ph.d.-
kandidater, særlig en oppdatering på hvordan ph.d.-løpet har endret seg i senere år.  Av den grunn vil vi 
oppfordre instituttets veiledere til å gjennomføre veilederkurset i regi av fakultetet.  
 
Derimot er den største utfordringen for god veiledning tidspresset våre forskere er under. I løpet av en 
gjennomsnittlig uke/måned skal en professor undervise, følge opp de faglige prosjektene til 
masterstudenter, forskerlinjestudenter, ph.d.-kandidater, postdoktorer og forskere i gruppen, søke 
eksterne midler, rapportere bruk av midler, reise, holde innlegg, rette manus, publisere, følge opp 
infrastrukturen på laboratoriet, gå gjennom ulike prosesser ved ansettelser, følge opp på personalsiden, 
osv. Dette er vanskelig å løse med et veilederkurs. 
 
Karriereveiledning –  


 Vi inkluderer karriere som et tema under forskerskolens årlige introduksjonskurs. Der opplyses 
kandidatene om hva en forskerkarriere innebærer og presenteres for alternative karriereveier.  


 Ph.d.-koordinatorene ved alle instituttene ved fakultetet arrangerte felles karrieredag for fakultetets 
stipendiater i oktober 2016.  


 Til oppstarten av Early Stage Researcher Seminars inviterte vi nestlederen i Vitenskapsakademiet for 
yngre forskere, Katja Enberg, til å holde innlegget «Career as a scientist?» der hun bl.a. presenterte 
funnene i en spørreundersøkelse utført av Vitenskapsakademiet og rapporten som fulgte denne: 
«Når usikkerheten rår – forskningsledelse og karriereveier for yngre forskere»  


 


 
Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for internasjonal 
rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene. 


 En opptelling viser at hele 45 % av kandidatene som var registrert i programmet i løpet av 2016 ble 
rekruttert fra utlandet.  


 Vi har i flere år hatt samarbeid med Shandong universitet i Kina der kandidater har kommet til oss for 
å ta deler av doktorgradsutdannelsen. I løpet av 2015 etablerte forsker Jian Wang fra IBM et 
forskningslaboratorium i Shandong der hensikten er toveisutveksling av ph.d.-kandidater og forskere. 
I løpet av 2016 reiste instituttets postdoktorer og forskere på inntil tre måneders opphold til 
Shandong i tillegg til at to stipendiater fra Shandong kom til IBM for 1-års opphold. Skal vi nevne 
Huaiyang?  


 Instituttet er partner i CANBIO – PhD Training Program som ledes av Luxembourg Institute of Health. 
Tanken er at aktuelle kandidater som rekrutteres og finansieres av CANBIO programmet registreres i 
ph.d.-programmet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet med veiledere fra IBM.  


 Instituttets ph.d.-kandidater deltar ofte på internasjonale konferanser. Derimot drar de i liten grad på 
lengre forskningsopphold til utlandet av praktiske, økonomiske og faglige årsaker. I løpet av 2016 
reiste 2 kandidater på lengre utenlandsopphold.  Vi oppfordret med suksess to kandidater om å 
gjennomføre et opphold på ca. en måned innenfor rammene av Erasmusprogrammet.  
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 Instituttets Marie Curie kandidater opplever et helt annet nivå av internasjonalisering med felles kurs 
med de andre kandidatene i nettverket, regelmessige konferanser, secondments, osv. 


 Fra universitetets side er det ikke tilrettelagt hverken praktisk eller økonomisk å gjennomføre 
utenlandsopphold for stipendiater. Stipendiatene oppfordres til å reise ut på lengre opphold men det 
eksisterer ingen stipendordning for denne ansattgruppen slik det gjør for postdoktorer og fast 
vitenskapelig ansatte. Instituttets erfaring er også at det oppstår spørsmål om f.eks. Airbnb er et 
alternativ for bosted. Det eksisterer heller ikke rutinebeskrivelser som omfatter ulike aspekter ved et 
lengre utenlandsopphold slik som NAV, skatt, forsikring, osv.  


 Vi savner fremdeles rutiner for å registrere internasjonale ph.d.-kandidater som kommer på 
utveksling til UiB utenfor allerede etablerte programmer.  


 
 
 
 
Bergen, 17. februar 2017 
 
Rolf Reed                                  Rolf Bjerkvig                                                   Amra Grudic-Feta 
Instituttleder                           leder for ph.d.-utvalget                                seniorkonsulent 
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FORSKERUTDANNINGSMELDING INSTITUTT FOR KLINISK 
ODONTOLOGI 2016


         Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom 
forskerutdanning og forskningssatsinger. 


Handlingsplan for forskerutdanning for Det medisinsk-odontologiske fakultet vektlegger en rekke 
områder for oppfølging og forbedring, samt en rekke områder som ar en årlig syklus for oppfølging. 
Institutt for klinisk odontologi følger opp dette arbeidet på institutt nivå. 


Forskerlinjen i medisin og odontologi har nå 9 forskerlinjekandidater inne, og en av dem starter sin 
ph.d-utdanning høsten 2017. Instituttet vil ta initiativ til at det i 2017 settes fokus på innovasjon for 
våre forskerutdanningskandidater gjennom ph.d – seminarene. I 2016 har det blant annet vært fokus 
på etikk, og karriereveier på disse seminarene.  Instituttet har også fulgt opp arbeidet fra fakultetet 
med å iverksette nye rutiner for midtveisevaluering. Ved institutt for klinisk odontologi får alle 
kandidatene også en egen utfyllende rapport med tilbakemelding fra komiteen.
 


         Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse 
av situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne


Institutt for klinisk odontologi har til enhver tid ca. 30 forskerutdanningskandidater i 
programmet. Kandidatene blir tatt opp av fakultetet, og oppfyller de kriterier som fakultetet 
har satt.


Instituttet har i 2016 ikke hatt noe frafall av kandidater og heller ingen underkjente 
avhandlinger. Instituttet har hatt 7 disputaser i 2016. På ph.d- seminarene blir det satt fokus 
på både skriving av artikler, og skriving av sammendraget. Kandidatene blir også minnet på 
de til enhver tid gjeldende regelverk og at de vet hvilke poeng som må tas for å få godkjent 
sin opplæringsdel.


Instituttet har god gjennomstrømming av kandidatene, og flertallet disputerer innen et halvt år 
etter utløpt finansiering.


Institutt for klinisk odontologi har tett oppfølging av kandidatene. I tillegg til 
midtveisevaluering får alle kandidater en oppstartsamtale, en fremdriftsrapporteringssamtale 
hvert år i januar samt en avslutningssamtale senest 6 måneder før avslutning. Kandidater 
med bekymringsfull progresjon blir tett oppfulgt av instituttets forskningsleder og 
forskerutdanningskoordinator. 
 


         Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 
tiltak. 


 
Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerer hvert år et eget veilederseminar for 
veilederne ved fakultet. Instituttet anbefaler den vitenskapelige staben til instituttet å delta på 
seminaret. Instituttet har også gjennom vitenskapelig lunsj – forskning fokus på 
veilederansvarer og hadde i 2016 ett lunsjmøte hvor førsteamanuensis i medisinsk- og 
helsefaglig Monika Kvernenes tok opp temaet veiledning og veiledningspedagogikk. 
Instituttet synes det er positivt at fakultetets eget opplegg for veilederopplæring på nett nå er 
igangsatt.
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Karriereveiledning for kandidatene blir ivaretatt gjennom instituttets egne ph.d- seminarer 
samt gjennom fakultetets karrieredag. Torsdag 6. oktober 2016 arrangerte Det medisinsk-
odontologiske fakultet ved forskerutdanningskoordinatorene ved de ulike instituttene 
karrieredag for ph.d.-kandidater og postdoktorer for første gang. Tilskuerne i et fullsatt 
auditorium hørte sine tidligere kollegaer fortelle om livet utenfor akademia. 
Tilbakemeldingene fra dagen er så positive at dagen bør arrangeres også i 2017 


         Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for 
internasjonal rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene 


 
 
Institutt for klinisk odontologi har et internasjonalt miljø, og ph.d kandidater våre kommer fra 
mange ulike land både i og utenfor Europa. Instituttet har mye internasjonal rekruttering og 
ser derfor ikke dette som en utfordring.
 
Instituttets ph.d-kandidater er ivrige deltakere på internasjonale konferanser hvor de 
presenterer sine funn gjennom poster presentasjon eller muntlig presentasjon. Vi har flere 
kvotekandidater og disse kandidatene reiser ofte tilbake til eget hjemland for datainnsamling. 


Vi arbeider med å få opp antallet av kandidater som reiser ut på internasjonale opphold hos 
våre samarbeidspartnere. For instituttet er det viktig å fortsette å sette fokus på 
internasjonalisering og internasjonalt forskningssamarbeid og dette vil bli en prioritering de 
neste årene, både som en oppfølging av UIB sin plan for forskerutdanning og fakultets egen 
plan. 







__________________________________________________________


Forskerutdanningsmelding 2016 fra Klinisk institutt (K1)


Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved K1 – 
vurdering


K1 har økt rekruttering til og gjennomføring av ph.d-arbeider som et av sine fire 
hovedmål for forskning. Siden instituttet ble opprettet i 2013 har det vært en stabil 
gjennomstrømming av kandidater. I 2016 hadde vi omkring 138 ph.d.-kandidater 
innmeldt i ph.d.-programmet. Av disse ble 22 oppmeldt i 2016 (22 i 2015). Vi fikk 
også tildelt 11 nye stipendiatstillinger i 2016. Disse stillingene vil bli besatt i 2017. K1 
hadde 21 disputaser i 2016 (20 i 2015) og var medvirkende i tjue av disse. Vi er 
fornøyde med antall avlagte doktorgrader i 2016 selv om dette ikke har økt fra årene 
før. Mindre endringer i antall innmeldte og avlagte doktorgrader ser vi som naturlige 
svingninger fra år til år. Vi antar at med de forventede disputasene vi får i 2017 vil 
antall kandidater i programmet ved K1 holde seg stabilt ett sted mellom 130 -150. 


K1 har en klar målsetting om at alle seksjoner ved instituttet skal ha stor og 
pågående ph.d.-aktivitet. Vi mener at det i våre miljøer er av stor betydning å 
stimulere unge forskerrekrutter fra ulike fagbakgrunner kontinuerlig til vitenskapelig 
tenkning og analytisk arbeid. Videre mener vi at alle kliniske avdelinger ved et 
universitetssykehus bør ha som målsetting at alle overleger skal ha en ph.d.-grad og 
at de fleste fast ansatte leger i utdanningsstillinger bør ha en ph.d.-grad, eller bør 
være i gang med et ph.d.-prosjekt. Utfordringen er at det er en vesentlig forskjell 
mellom seksjonene når det gjelder måloppnåelse.  Ved noen seksjoner er dette i 
samsvar med gjeldende politikk, ved andre ikke. K1 vil derfor samarbeide tett med de 
kliniske miljøene både i og utenfor helseforetakene som er tilknyttet vårt institutt, for å 
oppnå tilfredsstillende ph.d.-innmelding og ph.d.-gjennomføring. 


Et annet viktig ledd i målsettingen vår om stor og pågående ph.d.-aktivitet, er 
satsning på forskerlinjestudenter. Ved K1 har vi nå 4 forskerlinjestudenter. I 
rekruttering og oppfølging av disse studentene har vi en klar målsetting om at 
tidligere forskerlinjestudenter avlegger en ph.d.-grad relativt kort tid etter avsluttet 
profesjonsstudium. Ph.d. kandidatene og forskerlinjestudentene våre er bra 
synkronisert med K1 sin strategiske forskningssatsing.


Gjennomstrømning - vurdering og behov for tiltak for å forbedre denne


Som i fjorårets rapport anser K1 det som svært viktig med en effektiv og smidig 
innmeldingsprosess i ph.d.-programmet. Vi mener at tidlig innmelding er med på å 
sikre motivasjon, mulighet for kursdeltagelse, samt tilfredsstillende arbeidsordninger i 
forhold til hovedarbeidsgiver. Instituttet arbeider aktivt for innmelding også før 
tilstrekkelig finansiering og frikjøp er på plass. Vi har fortsatt et ønske om å påvirke 
fakultetets nåværende praksis på dette området. 







Et annet viktig tiltak for gjennomstrømmingsprosessen er arbeidet med å gjøre 
veiledersammensetningen for hver enkelt kandidat optimal. Vi anbefaler at kandidater 
har veiledere fra komplementære miljøer og ulike disipliner, og gjerne på noe ulikt 
karrieremessig nivå. Dette er i tråd med en av K1 sine 4 hovedsatsinger innen 
interdisiplinær forskning, se under.


Underkjenning - vurdering og behov for tiltak


K1 anser underkjenninger av innleverte ph.d.-arbeid som svært uheldig. Det har vært 
1 underkjenning ved K1 i 2016. I etterkant av underkjenninger arbeider instituttet 
aktivt sammen med veileder for å sikre og styrke veiledningen, samt vurdere andre 
nødvendige tiltak. 


Veilederopplæring - vurdering av situasjon, effekter og behov


K1 mener at det er viktig at veiledere er oppdatert på gjeldende regelverk og krav for 
ph.d.-utdanningen. Vi mener også at det er viktig at postdoktorer i miljøene gis 
mulighet til å veilede ph.d-kandidater. Vi anbefaler alle veiledere ved instituttet å 
delta på veilederkurs i regi av fakultetet. Vi ser behov for å styrke 
veilederopplæringen, og imøteser at fakultetet jobber med videreutvikling av denne. 
Fra framdriftsrapporteringen 2016 ser vi at ca. 20 av 120 veiledere har unnlatt å 
rapportere ved K1 i år. Vi vil derfor jobbe aktivt med å nå ut til dem det gjelder, be 
dem om en begrunnelse for manglende rapportering, samt understreke viktigheten av 
at de rapporterer i 2017.


Kvalitetssikring av forskerutdanning - vurdering av situasjon og behov


God kvalitetssikring av forskerutdanningen sikres primært gjennom 
semesterregistrering, framdriftsrapportering og midtveisevaluering for alle ph.d.-
kandidatene. Dette krever oppfølging fra både forskningsmiljøer, veiledere, 
kandidater og ikke minst forskerutdanningsadministrasjon ved instituttet. 


I etterkant av den årlige fremdriftsrapporteringen blir rapportene gjennomgått av 
forsknings- og forskerutdanningskonsulent ved instituttet. Kandidater og veiledere 
som har svak progresjon, ønsker dialog med instituttet, eller som unnlater å 
rapportere følges særlig opp. Institutt- og forskningsledelse kobles inn ved behov. En 
egen samlerapport sendes til Programutvalg for forskning. 


Når det gjelder midtveisevalueringer startet K1 høsten 2013 opp med både å 
planlegge og arrangere midtveisevalueringer i fellesskap med Klinisk institutt 2. Dette 
har vært meget vellykket og vi fortsetter dette samarbeidet i 2017.  I 2016 
gjennomførte 33 kandidater fra K1 midtveisevaluering (25 i 2015). 







FORSKERUTDANNINGSMELDING 2016 FOR KLINISK INSTITUTT 2 (K2)


Oppfølging av prioriteringer omtalt i tidligere forskerutdanningsmeldinger og 
strategiplan for K2 og planer og prioriteringer for 2017


K2 har for tiden 160 aktive stipendiater.  K2 har også i 2016 systematisk jobbet med å få 
oversikt over stipendiatenes pliktarbeidfordeling.  K2 har beholdt tidligere års rapporterte 
fokus på promotering av forskerskolene, opprettelse av forskerkurs, samt fokus på 
karriereplanlegging og mobilitet av stipendiater. I K2 sin nye strategiplan for 2016-18 er 
følgende punkter spesielt relevant for forskerutdanningen:


F1: K2 skal innen ultimo 2018 over en seksårsperiode fra 2012 ha signifikant økning i minst tre ulike publikasjonsparametre*
T3: Benytte gruppe- og nodeledere i midtveisevalueringer for PhD-studenter.


F2: K2 skal innen ultimo 2018 over en seksårsperiode fra 2012 ha signifikant økning i den eksternt finansierte forskningen 
(Helse Vest, BMFS, BFS, KG Jebsen, NFR, ERC, EU mm).
T1: Beholde et strukturert opplegg for søknadsskriving (økonomi og pre-review ved erfarne PI) med vekt på NFR, BFS, ERC og 
SFF.


T2: Tilby hver gruppeleder strukturert pakketilbud for økonomistyring.


T3: Sørge for at forskningskonsulent følger opp aktuelle utlysninger med publisering i K2 nytt og på webside.


F3: K2 skal innen ultimo 2018 ha økt og kvalitativt forbedret lokalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
T1: Bruke ulike lokale arenaer (for eksempel K1/K2 seminar og K1/K2 Annual Retreat) med rullerende ansvar blant 
instituttenes gruppeledere.
T2: Øke inngående og utgående internasjonal mobilitet gjennom ulike tiltak, for eksempel krav ved ansettelse av PhD/postdoc-
søknader om > 6 mnd utenlandsopphold og lage infrastruktur for besøkende.


I løpet av 2016 har instituttet jobbet aktivt for å følge opp disse prioriteringene. Vi jobber 
systematisk for å få gruppeledere og nodeledere aktivert i midtveisevalueringen av PhD-
studenter, og håper å få dette systematisk på plass i 2017. Gruppeledere tilbys nå et strukturert 
pakketilbud for økonomistyring med kvartalsvise rapporter, noe som antas å være skolerende 
for spesielt yngre PIs. For postdoktorer er det viktig å få egne grants som PI, og K2 vil i 2017 
få nytilsatt forskningskonsulent (fra 1.4.2017) til å følge opp aktuelle utlysninger med 
publisering i K2-nytt og hvis kapasitet også gjennom strategisk karriererådgivning til den 
enkelte postdoktor. Det er begrenset deltakelse på «Perspectives in translational medicine» 
som begge arrangeres av Forskerskolen i klinisk medisin. K2 ledelsen vil jobbe for å øke 
deltakelsen fra instituttets seniornivå. Vi har ikke lykkes å arrangere K1/K2 Annual Retreat i 
2016, men vi vil forsøke på nytt i 2017 med en K2 Annual Retreat for å skape en slik arena 
for spesielt stipendiater til å presentere egen forskning og trene på å utvikle nettverk. Vi vil 
også prøve å ha fokus på stipendiat og postdoktoropplevelsen samt på artikkelskrivingskurs 
gjennom egne keynote lectures på en slik Annual Retreat på en supplerende måte i forhold til 
de obligatoriske MEDMET-kursene. I tillegg er målet å styrke dialogen med stipendiatene og 
veilederne. Nye stipendiater ved instituttet blir også opplyst om forskerskolene tilknyttet 
instituttet (Forskerskolen i klinisk medisin og Bergen Research School in Inflammation) i 
forbindelse med opptak. De vitenskapelig tilsatte ved K2 oppfordres kontinuerlig til å vurdere 
opprettelse av nye forskerkurs.  


Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet
Vi viser til fakultetets strategidokument og søker å ivareta kvalitet i hele bredden av 
forskerutdanningen.  


Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger - og tiltak.


Det ble tatt opp 37 PhD-studenter på doktorgradsprogrammet ved K2 i 2016, mens 25 PhD-
studenter disputerte i 2016. Det er fortsatt en utfordring av en del av stipendiatene ved K2 
ikke fullfører doktorgraden på normert tid. Som angitt i tidligere års 







forskerutdanningsmeldinger anslås tiden for forskerutdanning (36 måneder) til å være i 
knappeste laget for å oppnå høy kvalitet på eksperimentelle og translasjonelle prosjekter.  For 
2016 har vi hatt 15 søknader om forlengelse av doktorgradsprogrogrammet. For to kandidater 
i 2016 er arbeid satt i gang med tanke på utskrivning fra doktorgradsprogrammet.  
I tillegg har vi økt fokus at PhD-midtveisevalueringer hvor progresjonen er bekymringsfull 
flagges og håndteres i henhold til egne nye rutiner med tettere oppfølging.  
Det har vært underkjenning av en avhandling i 2016 ved K2, og kandidaten forventes å levere 
på nytt primo 2017.   K2 har som kontinuerlig mål at veilederne må være informert om 
gjeldende retningslinjer for godkjenning slik at man ikke risikere at en avhandling blir 
underkjent av tekniske årsaker.  


Veilederopplæring – vurdering av situasjon, effekter og behov
Fremdriftsrapportene for 2016 viser at stipendiatene nesten uten unntak er fornøyde med sine 
veiledere.  De få tilfellene hvor en kandidat eller veileder har uttrykt misnøye med 
veilederforholdet følges opp basert på informasjonen i fremdriftsrapportene. Det gjelder også 
tilfeller hvor det er stor diskrepans mellom veileder og kandidats rapport.  Vi har for 
rapporteringen i 2016 tatt kontakt med veileder til syv av kandidatene og prøvd å tilrettelegge 
en individuell strategi i samarbeid med de lokale miljøene. Det har ikke vært behov for bytte 
av veileder, justering av prosjekt eller endring av PhD-avtalen i 2016.   Det store antallet 
fornøyde kandidater tyder imidlertid på at veilederne ved instituttet er klar over det ansvaret 
det å være veileder medfører, og at de gjør jobben slik en kan forvente av dem.  Det anses 
ikke som at det er nødvendig å iverksette noen tiltak på dette punktet pr dags dato utover den 
individuelle oppfølgingen, men informasjon om relevante veilederkurs og seminarer 
promoteres jevnlig gjennom vårt nyhetsbrev.  


Karriereveiledning – vurdering av situasjon og planlagte tiltak
Implementering av initiativer for karriereplanlegging for stipendiatene har ikke blitt iverksatt, 
men her hviler mye av ansvaret også på veileder.  Dette vil forbli en prioritering i 2016.  
I 2016 vil K2 fortsette å prioritere karriereplanlegging og mobilitet/internasjonalisering for 
stipendiatene først og fremst gjennom å stimulere forskningsgruppeledere til å ta dette opp i 
sine medarbeidersamtaler. K2 ønsker også at det på fakultetsnivå jobbes for å merittere 
forskere som lykkes å få sine postdocs inn i ledende vitenskapelige stillinger (professorater), 
feks ved insentiver lagt til søknadene for PhD- og postdocstillinger eller i lønnsforhandlinger. 


Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak
Det er et sterkt ønske fra ledelsen ved instituttet at stipendiater får mulighet til å ta et 
forskningsopphold i utlandet. Dette anses som svært nyttig og lærerikt for kandidatene, i 
tillegg til at det bidrar til å styrke de internasjonale nettverkene til instituttet.   Dette har 
imidlertid vært vanskelig å implementere i praksis, i stor grad grunnet økonomiske 
utfordringer. Instituttet vil fortsette å sette fokus på nytten av internasjonalisering i 2016 
gjennom stimulering av inngående og utgående mobilitet. Dette kan gjøres gjennom krav i 
søknader til PhD/postdoc-stillinger ved MOFA om >6 mnd utenlandsopphold. 
Forskningsleder ved K2 jobber kontinuerlig for å oppnå dette gjennom å framme saken i 
forumet "Utvidet Forskningsledelse".  Videre bør det utvikles infrastruktur (hybler og 
leiligheter) for besøkende.


Tiltak for økt publisering
K2 vil først og fremst bruke midtveisevalueringen til å monitorere publiseringsprogresjonen 
til PhD-kandidatene med individualiserte oppfølgingsplaner ved avvik. Fra 2017 vil K2 ha  
økt fokus på konkret oppfølging hvis midtveisevalueringen viser bekymringsfull framgang. 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Forskerutdanningsmelding for 2016- Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
I 2016 ble det ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) avlagt 28 doktorgrader, 
fordelt på 15 kvinner og 13 menn. Av disse var 9 fra Senter for internasjonal helse (SIH). 
Instituttet hadde ingen dr.philos-grad dette året. Ved utgangen av 2016 hadde IGS rundt 150 
ph.d.-kandidater og 18 forskerlinjestudenter.
Av de 28 disputasene hadde 46% opponenter av samme kjønn, i de aller fleste tilfeller menn. 
Dette er ingen bedring fra foregående år, på tross av at instituttet har hatt fokus på bedre 
kjønnsfordeling for opponenter. Dette vil bli fulgt opp videre i 2017. 
Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom 
forskerutdanning og forskningssatsinger
Ny forskningsstrategi for IGS ble utarbeidet i 2016. Her frontes instituttets visjon «bedre 
helse, bedre samfunn».
Ved IGS skal alle ph.d.-kandidater være tilknyttet en forskningsgruppe. Forskningsgruppene 
ved IGS har i sine strategiplaner skrevet at det skal være en prioritert oppgave å involvere og 
inkludere master- og forskerlinjestudenter, samt ph.d.-kandidater i sine aktiviteter.
Strategien vektlegger også kvalitet i forskningen. Her forslår flere virkemidler for å nå 
målene. 


Instituttet har to egne forskerskoler: Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag og 
Forskerskolen i internasjonal helse (CIH Research School), som er et samarbeid mellom SIH 
og Senter for fremragende forskning (SFF) – CISMAC. Disse to kommer i tillegg til seks 
nasjonale tematiske forskerskoler som instituttet er en del av, EPINOR (For epidemiologi), 
NAFALM (for allmennmedisin), NFIF (for farmasi), NORBIS (for biostatisktikk), NRSGH (for 
global helse) og MUNI-HEALTH-CARE. Instituttet vil i 2017 fortsette å ha fokus på hvordan 
de ulike forskerskolene kan koordineres og følges opp på best mulig måte, med ekstra fokus 
på utviklingen av vår egen Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag, som skal favne alle 
med tilknytning til instituttet. Dette for å skape et relevant, lokalt forum uten for mange krav 
og forpliktelser. 


Referanse Dato


2017/689-SISM 09.02.2017
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Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger
IGS er generelt fornøyd med gjennomstrømmingen av ph.d.-kandidater. Instituttet har til 
enhver tid om lag 150 kandidater i programmet. Tilkomsten av nye kandidater følger antallet 
disputaser, med rundt 30 opptak og 30 disputaser årlig.
Vi ser imidlertid at dersom kandidater blir forsinket og finansieringen tar slutt, blir 
forsinkelsene ofte betydelige. En måte å forhindre dette er å være proaktive og be 
kandidaten om å søke forlengelse før ph.d.-perioden løper ut. På denne måten kan 
kandidaten gjøre opp status for seg selv og legge en plan for fullføring av avhandlingen. Et 
annet tiltak er å sende ut informasjon til alle aktive ph.d.-kandidater, der viktig og oppdatert 
administrativ informasjon blir gitt hvert semester. Faglig oppfølging underveis er vesentlig for 
å sikre progresjon. Viktig virkemiddel for oppfølging er midtveisevaluering, samt oppfølging 
av kandidater på bakgrunn av årlige framdriftsrapporter.


IGS hadde i 2016 ingen førstegangsunderkjenninger. Til sammenligning hadde instituttet to 
førstegangsunderkjenninger i 2015 og en i 2014. 


Veilederopplæring og karriereveiledning
Instituttet ser på veilederopplæring som et godt tilbud fra fakultetet, og mener det er viktig at 
dette tilbudet videreføres. Særlig viktig er det å kunne tilby nye veiledere et slikt tilbud, men 
det er likevel viktig at opplæringen gjelder for alle veiledere. Generelt sett har 
tilbakemeldinger fra ansatte ved IGS angående programmet vært gode, og vi har relativt høy 
deltagelse fra våre ansatte. Totalt 5 fra IGS gjennomførte og bestod MOF sitt e-læringskurs 
på Mitt UiB i 2016, mens 14 veiledere deltok på veilederseminaret som ble avholdt i oktober 
2016.


Instituttene ved MOF gikk i oktober 2016 sammen om å arrangere en felles karrieredag for 
alle ph.d.-kandidater ved Fakultetet. Her ble det blant annet satt fokus på CV- og 
søknadsskriving, og tidligere kandidaters erfaringer. Arrangementet var en stor suksess for 
IGS og MOF, og ønskes gjentatt i 2017 av IGS. 


Internasjonalisering
Strategien fra 2016 oppmuntrer i stor grad til internasjonalisering. 
Kvoteordningen ved SIH som ble lagt ned i 2015, erstattes av et nytt samarbeidsprogram.  
Brorparten av instituttets ph.d.-kandidater deltar årlig på internasjonal kurs og seminarer.  
Videre ble det i 2016 opprettet flere nye forskerkurs ved IGS som har internasjonale tema på 
agendaen, blant annet INTH923 Qualitative research methods for global public health og 
INTH944 Migrant health.
I instituttets strategi blir det også lagt vekt på tilrettelegging for utveksling og 
forskningsopphold i utlandet, og for tilsetting av internasjonale professor II knyttet til 
forskningsgruppene, fortrinnsvisgjennom ekstern finansiering).


Vennlig hilsen


Trond Riise
forskningsleder Susanne Meidell


førstekonsulent
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
  Styresak: 33/17 


Sak nr.:  2017/1458  Møte: 29.03.2017  


 
 
 
EVALUERING AV NY FAKULTETSSTRUKTUR FRA 2013 – 
FORSLAG TIL PLAN FOR ARBEIDET 
 


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 (vedlegg) 
- Notat fra Styringsgruppen til fakultetsstyret, 21.mars 2017 (vedlegg) 


Hva saken gjelder 
Fakultetsstyret vedtok i sist møte følgende: 


1. Fakultetsstyret godkjenner prosjektorganisering for evaluering av ny 
organisasjonsstruktur slik den framgår i saksframlegget. 


2. Dekanen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppe og planleggingsgruppe. 
3. Fakultetsstyret ber om at forslag til mandat, opplegg og tidsplan for 


evalueringen fremlegges i møte 29.mars 2017. 
 
Prosjektorganisasjonen 
Prosjektorganiseringen er nå trådt i kraft og oversikt over medlemmer i de ulike 
gruppene følger av vedlagte brev. Studentene er også tilbudt plass i prosjekt-
organisasjonen, men i samråd med leder av Medisinsk-odontologisk Studentutvalg 
(MOSU) er det avtalt at studentene involveres ved at saken tas opp i felles møter 
med MOSU. 


Mandat  
Evalueringen planlegges gjennomført i løpet av 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. 


 
Gjennomgang av organisering av tekniske tjenester var en del av omorganiserings-
prosjektet, men ble utført etter en innfasingsperiode av ny instituttstruktur ved 
fakultetet. Denne evalueringen skal også dekke organisering av tekniske tjenester. 
 



http://www.uib.no/filearchive/fakultetstyresak-73-12-framtidens-fakultet__1.pdf
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Plan for arbeidet og milepælsplan 


Hovedinndeling av arbeidet 
Styringsgruppen foreslår at evalueringen gjennomføres i 2017 med datainnsamling 
våren 2017, og at arbeid med analyse og evalueringsrapport gjennomføres høsten 
2017.  
 
Forslaget er begrunnet ut fra at det fra høsten vil være et nytt fakultetsstyre og ett 
nytt dekanat som da vil være med i evalueringsprosessen og deretter må vurdere 
hvilke tiltak som skal settes i verk. I tillegg tiltrer to nye instituttledere fra høsten, en 
administrasjonssjef er under tilsetting og det skal velges nye instituttråd fra høsten 
2017. 
 
Det er naturlig rent arbeids- og ressursmessig også å dele inn arbeidet i to bolker 
fordelt på vår- og høstsemesteret. Forslag til milepælsplan er satt opp med fakultets-
styret som øverste beslutningsorgan for evalueringen, med sluttbehandling av 
evalueringen i styremøte 13. desember 2017; se notat fra Styringsgruppen for 
detaljert milepælsplan.  


Vårsemester 2017 - datainnsamling 
I vårsemesteret foreslås en avlevering fra sittende fakultetsstyre og dekanat i 
styremøte 14. juni basert på datainnsamling og en anbefalt plan for videre prosess 
for høsten 2017. 
 
Det settes av egne møter i kommunikasjonsplanen for å ivareta kommunikasjons-
behovet underveis i evalueringsprosjektet. 
 
Datainnsamlingen foreslås slik: 


• Grunnlagsdata. 
• Hvordan er instituttene organisert – sjølmelding fra instituttene. 
• Tall for ressursbruk ved dagens organisering målt mot ressursbruk før. 
• Spørreundersøkelse til alle ansatte.  
• Sammenligninger mot andre fakultet.  


Kommunikasjonsplan 
Det er avgjørende for et godt evalueringsresultat at evalueringsprosessen er 
transparent og godt kjent blant alle fakultetets ansatte og studenter. I kommunika-
sjonsplanen vil det tas særlig hensyn til at evalueringsprosjektet skal være godt kjent 
blant våre ansatte og studenter. 
 
Det etableres egne nettsider under fakultetets nettsider for prosjektet og egne 
internsaker legges ut når det er viktige kommunikasjonsbudskap. Instituttenes 
infobrev vil få tilsendt tilrettelagt informasjon om framdriften til evalueringsprosjektet. 
Studentene holdes informert ved de faste møtene fakultetet har med Medisinsk-
odontologisk Studentutvalg (MOSU) og i de fora som studentene er representert som 
fakultetsstyret.  
 
I vårsemesteret er det to viktige kommunikasjonsbudskap: 


• Evalueringen er startet. 
• Spørreundersøkelsen gjennomføres. 
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Det vurderes 2-3 allmøter i evalueringsperioden. I høstsemesteret vil det være viktig 
at evalueringsprosjektet er åpent for innspill og meningsytringer underveis i 
prosessen.  
 
 


Forslag til vedtak 
 


1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat, opplegg og tidsplan for 
evalueringen som presentert i dette saksforelegget. 


 
2. Dekanen får fullmakt til å foreta justeringer i mandat, opplegg og tidsplan i tråd 


med diskusjonene i møtet. 
 


3. Fakultetsstyret ber om en orientering av status for evalueringen i neste møte. 
 
 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør     Ørjan Hauge 
       Assisterende fakultetsdirektør 
 
 
 
Vedlegg:  


- Brev til instituttene om prosjektorganisasjonen for evalueringen. 
- Notat fra Styringsgruppen til fakultetsstyret, datert 21. mars 2017. 


 
 
 
22.03.2017 INSE, ØRH 
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Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for klinisk odontologi
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 2
Institutt for biomedisin


Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 - prosjektorganisasjon


Det vises til fakultetsstyresak 7/17, 8.2.2017, med vedtak om oppstart av evaluering av 
fakultetets organisasjon fra 2013.


Ny organisasjonsstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ble vedtatt i Universitets-
styret 27. september 2012 (sak 51/12), med organisering til fem institutter, jfr. uhl. § 9-2 (4) 
fra 1.1.2013. 


Organisasjonsendringen var forankret i fakultetets strategiplan og i Handlingsplan for 
hovedvirkemidler 2011-2013 ble det lagt opp til planlegging og gjennomføring av en 
omorganisasjonsprosess i 2011-2012, med plan om ny organisasjonsstruktur med 
iverksetting fra 2013.


Mål for organisasjonsendringen
Strategiplanen la vekt på at målet var en organisasjonsstruktur som er best mulig tilpasset 
forsknings-, formidlings-, og utdanningsvirksomheten og fleksibel i forhold til faglig struktur. I 
styresak 103/11 vedtok fakultetsstyret fem overordnede hovedmomenter for rammene for en 
omorganisering av fakultetet:


1. Forenkling av organisasjons- og styringsstruktur og tydeliggjøring av strategisk 
ledelse.


2. Synliggjøring av tversgående strukturer.
3. Styrke funksjoner som understøtter forskning og forskerutdanning.
4. Styrke undervisningsorganisering.
5. Forenkle administrative funksjoner.


I henhold til Omstillingsavtalen ved UiB skal alle organisasjonsendringer gjennomgå en 
evaluering etter en viss tid.  Evaluering av «Framtidens fakultet» er videre fastsatt i 
Handlingsplan for hovedvirkemidler med en gjennomgang av organisasjonsstrukturen i 
«Framtidens fakultet» ut fra å vurdere:


- om organisasjonsstrukturen er best mulig tilpasset forsknings-, formidlings- og 
utdanningsvirksomheten, 


- optimal organisering internt ved instituttene,
- eventuelle justeringer av administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering.


Referanse Dato


2017/1458-INSE 10.02.2017
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Informasjon om prosess og dokumenter som dannet grunnlag for omorganiseringen finnes 
på web: http://www.uib.no/mofa/64295/framtidens-fakultet, med bl. a. Rapport fra AG1 – 
Anbefaling ny Instituttstruktur og Rapport fra AG 2 – Forslag til organisering av tekniske og 
administrative støttefunksjoner. Fakultetsstyrevedtak i omorganiseringsprosessen er tatt inn 
som grunnlagsdokumenter i styresak 7/17.


Mandat, rammer og framdrift for evalueringen
Evalueringen planlegges gjennomført i løpet av 2017 og omfatter:


- 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. 


Gjennomgang av organisering av tekniske tjenester var en del av omorganiseringsprosjektet, 
men ble utført etter en innfasingsperiode av ny instituttstruktur ved fakultetet. Evaluering av 
organisering av tekniske tjenester gjennomføres som en egen prosess. 


I henhold til fakultetsstyrevedtak, sak 7/17, skal det etableres en prosjektorganisasjon for 
planlegging og gjennomføring av evalueringen, med en styringsgruppe, en planleggings-
gruppe og et prosjektsekretariat. 


Styringsgruppen skal på bakgrunn av innspill fra planleggingsgruppen gjennomgå og gi råd 
om opplegg og plan for gjennomføring av evalueringen til Fakultetsstyret. Det fremmes 
forslag til evalueringsopplegg med milepælsplan for evalueringen for fakultetsstyret i møte 
29. mars. Dekan oppnevner styringsgruppen og planleggingsgruppe: 


Styringsgruppens sammensetning
Nina Langeland, dekan, leder
Eyvind Rødahl, prodekan
Inger Hjeldnes Senneseth, fakultetsdirektør
Per Bakke, instituttleder
Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør
Representant fagforeninger 
June Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud 
Ørjan Hauge, underdirektør, sekretær for styringsgruppen


Planleggingsgruppens sammensetning:
Inge Fristad, visedekan, leder
Guri Rørtveit, instituttleder
Nils Erik Gilhus, instituttleder
Jan Haavik, professor
Julie Stavnes, administrasjonssjef
Karl Erik Muller, stipendiat
Representant fagforeninger 
June-Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud
Prosjektsekretariatet



http://www.uib.no/mofa/64295/framtidens-fakultet
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Prosjektsekretariat:
Ingve Bergheim, seniorrådgiver HR-avdelingen
Tone Bergan, seniorrådgiver HR-avdelingen
Ørjan Hauge, underdirektør
Ingrid Hagerup, seniorkonsulent


Opplegg for evaluering ble vedtatt i styremøte 8.2.2017 med følgende vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner prosjektorganisering for evaluering av ny 


organisasjonsstruktur slik den framgår i saksframlegget.
2. Dekanen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppe og planleggingsgruppe.
3. Fakultetsstyret ber om at forslag til mandat, opplegg og tidsplan for evalueringen 


fremlegges i møte 29.mars 2017.


Mandat/leveranser for planleggingsgruppen:
- Komme med forslag til opplegg og plan for gjennomføring av evalueringen, inkludert 


milepælsplan til styringsgruppen innen 15.mars.
- Følge opp fakultetsstyrets vedtak og styringsgruppens plan for evalueringen 


underveis i arbeidet
- Komme med innspill til gjennomføringen av evalueringen underveis i 


evalueringsperioden, herunder kommunikasjonsplan og evalueringsmetoder,


Vi ber planleggingsgruppen gjennomgå mandat, og utarbeide forslag til opplegg og tidsplan 
(milepælsplan) for evalueringen innen 15. mars. Dette legges fram for styringsgruppen før 
det fremmes for fakultetsstyret i møte 29.3.2017.


Vennlig hilsen


Nina Langeland
dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fakultetsdirektør


Vedlegg:
Fakultetsstyresak 7/17, 8.2.2017


Kopi: 
Styringsgruppen
Planleggingsgruppen
Prosjektsekretariatet
Medisinsk-odontologisk studentutvalg, v/leder
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Sak 33 – 17 Vedlegg 2 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
Notat 21.03.2017 
Til: Fakultetsstyret 


Fra: Styringsgruppen 


FORSLAG TIL PLAN FOR GJENNOMFØRING AV EVALUERINGEN, INKLUDERT 
MILEPÆLSPLAN 
Styringsgruppen foreslår følgende opplegg for evalueringen av ny fakultetsstruktur fra 2013: 


• Vår 2017 – datainnsamling. 
• Høst 2017 – evaluering og eventuelle forslag til tiltak. 


Iverksetting av tiltak er neste skritt etter at evalueringen er fullført i 2017. 


FIGUR 1 - EVALUERINGSPROSESSEN – 3 TRINN 


 
Drøfting av mandat 
Styringsgruppen har drøftet representasjonen i evalueringsprosjektet: 


- Ber om å inkludere også tekniske tjenester i evalueringen og dermed teknisk ansatt i 
Planleggingsgruppen for å ivareta representasjon fra denne stillingsgruppen. 


- Ber om representasjon også fra administrativt tilsatte i Planleggingsgruppen. 
- Ber om utvidet representasjon fra arbeidstakerorganisasjonene i Styringsgruppen med totalt to 


medlemmer med varamedlem deltar. 


Styringsgruppen har drøftet mandatet: 
- Avgrensninger: 


o Dette er ikke en medarbeiderundersøkelse eller trivselsundersøkelse. UiBs opplegg for 
medarbeiderundersøkelse, ARK-undersøkelsen gjennomføres høst 2017 utenfor 
evalueringsprosjektet. ARK vil gjennomføres årlig. 


o Forhold som vedrører studieplanendringer, særlig for ny studieplan medisin og 
studieplanendring i odontologi holdes utenfor evalueringsprosjektet. 


o Evalueringen bør prøve å skille ut effekten av en kraftig budsjettinnstramming for 
fakultetet fra 2012 fra effekten av tiltak i ny fakultetsstruktur fra 2013. 


o I tolkningen av om ny instituttstruktur er tilpasset virksomheten legges til grunn at det kan 
finnes positive endringer sammenlignet med tilstand før ny fakultetsstruktur. 
I tolkningen av "vurdering av optimal organisering internt ved instituttene" legges til grunn 
hensikt og virkemidler fra rapportene i omorganiseringen og en analyse av om dette er 


Datainnsamling Evaluering Vurdering av 
tiltak 







2 
 


gjennomført. Det vil si at optimal organisering allerede ble vurdert i 2012-rapportene og at 
evalueringen ser om dagens institutter er organisert slik.  


Milepælsplan 
Hovedinndeling av arbeidet 
Styringsgruppen foreslår at evalueringen gjennomføres i 2017 i to faser med datainnsamling vår 2017 og 
evalueringsrapport høst 2017. Da vil nytt fakultetsstyre og dekanat delta i sluttføringen av 
evalueringsprosessen og deretter vurdere eventuelle tiltak. Forslaget er også begrunnet med tiltredelse for 
to nye instituttledere fra høsten, en administrasjonssjef er under tilsetting, og det skal velges nye 
instituttråd fra høsten 2017. 


Forslag til milepælsplan er satt opp med fakultetsstyret som øverste beslutningsorgan for evalueringen, 
med sluttbehandling av evalueringen i styremøte den 13. desember 2017.  


TABELL 1 – MILEPÆLSPLAN FORSLAG 


 


Vårsemester 2017 - datainnsamling 
I vårsemesteret foreslås en avlevering fra sittende fakultetsstyre og styringsgruppe i styremøte 14. juni 
basert på datainnsamling og en anbefalt plan for videre prosess for høsten 2017. 


Opplegg med møter og foreslåtte oppgaver for vårsemesteret er kommunisert mellom styringsgruppen, 
planleggingsgruppen og prosjektsekretariatet og skal være gjennomførbart. Det er særlig tidsaspektet for 
spørreundersøkelsen som er kritisk og vil bli fulgt særlig opp. Det settes av egne møter i 
kommunikasjonsplanen for å ivareta kommunikasjonsbehovet underveis i evalueringsprosjektet. 


Datainnsamling: 


1. Grunnlagsdata om vår virksomhet fra Database for høgre utdanning (DBH) for forsknings- og 
utdanningsresultater og antall ansatte med bruk av årene 2010-2012 og 2013-2015. Innspill også 


Tidpunkt Deltakere, møtearena Agenda
25.01.2017 Forhandlingsutvalget Orientert om oppstart av evalueringen
08.02.2017 Fakultetsstyret Godkjenning oppstart evaluering
21.03.2017 Styringsgruppen Første møte. Plan for gjennomføring, inkl milepælsplan
29.03.2017 Fakultetsstyret Mandat, opplegg og tidsplan.


Forhandlingsutvalget Statusorientering
10.05.2017 Fakultetsstyret Avrapportering og orientering om status
12.05.2017 Styringsgruppen Fellesmøte med planleggingsgruppen - 
16.05.2017 Prosjektsekretariatet Sjølmelding og spørreundersøkelse sendes ut
01.06.2017 Prosjektsekretariatet Frist for svar på sjølmelding og spørreundersøkelse


Styringsgruppen Behandling av grunnlagsdokumentasjon, inkl. survey
Forhandlingsutvalget Statusorientering


14.06.2017 Fakultetsstyret Avlevering av grunnlagsdokumentasjon, inkl survey
Styringsgruppen Konstituerende møte for ny styringsgruppe


06.09.2017 Fakultetsstyret Styresak
Forhandlingsutvalget Statusorientering
Styringsgruppen Møte 


25.10.2017 Fakultetsstyret Styresak
22.11.2017 Fakultetsstyret Styresak
24.11.2017 Styringsgruppen Frist for endelig evalueringsrapport


Forhandlingsutvalget Statusorientering
13.12.2017 Fakultetsstyret Evalueringen fullføres
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fra Arbeidsgruppe 1 sin rapport i omorganiseringsprosjektet «Framtidens fakultet». Det må 
vurderes om evalueringen også skal ta inn utviklingen i svar på Studentbarometeret og 
studentevalueringer.  


2. Hvordan er instituttene organisert – sjølmelding fra instituttene etter utsendt mal. 
3. Tall for ressursbruk ved dagens organisering målt mot ressursbruk før iverksetting av ny 


fakultetsstruktur fra 2013, herunder vurdere bruk av 
a. Ressursbruk pr stillingsgruppe. 
b. Forholdstall administrativt/vitenskapelig ansatte. 
c. Tid brukt på tilsettingsprosesser, bruk av målinger ved rekrutteringsseksjonen. 
d. Økt ressursbruk forskningsrådgivning målt mot økt ekstern finansiering. 
e. Økt ressursbruk på kommunikasjon målt mot økning i antall mediesaker. 


4. Spørreundersøkelse til alle ansatte for å dekke mandat: 
a. vurderinger om ny organisering er tilpasset forsknings- formidlings- og 


utdanningsvirksomheten  
b. optimal organisering internt ved instituttene  
c. administrativ kapasitet i forhold til faglig organisering. 


Styringsgruppen ønsker også å åpne for at instituttspesifikke spørsmål kan tas inn i undersøkelsen. 
5. Bruk av sammenligninger mot andre fakultet for å kunne kontrollere mot endringer i fakultetets 


rammebetingelser. Det er særlig ønskelig å måle vårt fakultet opp mot MN-fakultetet ved UiB og 
tidligere «Det medisinske fakultet» ved NTNU. 


1. Grunnlagsdata 
Arbeidsgruppe 1 sin rapport i omorganiseringsprosjektet «Framtidens fakultet» inneholder en rekke 
suksesskriterier som gir gode innspill til grunnlagstall. Prosjektsekretariatet vil strukturere informasjon fra 
hovedsakelig DBH, men også vurdere andre datakilder som UiBs økonomisystem for å få ut økonomidata. I 
tillegg kan Studentbarometeret og studentevalueringer gi en indikasjon på utviklingen for studentene våre 
over tid. Planleggingsgruppen vil deretter foreslå en samling grunnlagsdata som gir viktig 
bakgrunnsinformasjon for utviklingen ved fakultetet i evaluerings-perioden fra før omorganiseringen i 2013 
fram til nå. Funksjonsplanen for fakultetsadministrasjonen målt opp mot den faktiske bemanningen vil 
inngå i datagrunnlaget for administrativ organisering. Bakgrunnsdata er også viktig for tolkning av data fra 
spørreundersøkelsen. 


2. Instituttorganisering 
Planleggingsgruppen vil komme med forslag til en sjølmelding som sendes våre 5 institutter for å få svar på 
den interne organiseringen ved instituttene. Den administrative organiseringen ved hvert institutt vil også 
være naturlig å spørre om.  


3. Ressursbruk før og etter omorganiseringen 
Planleggingsgruppen vil foreslå måter å måle ressursbruk før og etter ny fakultetsstruktur slik at også denne 
dimensjonen i omorganiseringen blir best mulig belyst. Ressurssituasjonen ved fakultetet endret seg mye i 
perioden 2011-2016 og påvirket i stor grad både handlingsrom og muligheter for å iverksette tiltak i tråd 
med oppfølgingen av planer for ny fakultetsstruktur. 


4. Spørreundersøkelse 
Spørreundersøkelse er valgt for å kunne fange opp meninger blant alle ansatte og for få innspill fra alle 
ansatte ved fakultetet. Spørreundersøkelsen er en kritisk suksessfaktor for evalueringen. Det er avgjørende 
at det metodiske opplegget for spørreundersøkelsen er gjennomarbeidet både for å få flest mulig svar og 
for å gi alle ved fakultetet en mulighet til å gi tilbakemelding i evalueringen.  


Planleggingsgruppen støttet av prosjektsekretariatet er allerede i gang med arbeidet for å lage en skisse til 
spørsmål. Planleggingsgruppen har delt seg inn i undergrupper for å komme med forslag til de ulike 
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hovedtemaene forskning, undervisning og administrativ kapasitet. HR-avdelingen og fakultetet har erfaring 
med spørreundersøkelser fra andre evalueringer som kan brukes inn i utformingen. Det vil også undersøkes 
om andre ressurser kan knyttes til arbeidet for å få en best mulig undersøkelse for vårt formål. 


I etterkant av gjennomført spørreundersøkelse vil det vurderes om det er behov for å gjennomføre 
dybdeintervjuer med utvalgte, randomiserte personer for å belyse forhold som er av betydning for 
evalueringen ytterligere. 


5. Sammmenligninger mot andre fakultet 
For å kontrollere mot utviklingen i fakultetets rammebetingelser og for å måle oss opp mot våre nærmeste 
samarbeidspartnere og konkurrenter er det ønskelig å sammenligne utviklingstrekk med andre fakultet. 
Særlig gjelder dette MN-fakultetet ved UiB og tidligere Det medisinske fakultet ved NTNU.  


Høstsemester 2017 – vurdering og evaluering 
Nytt fakultetsstyre har sitt første møte 6. september og vil da starte behandlingen av fase II i evalueringen. 


Det er nytt fakultetsstyre, ledelse og ny styringsgruppe som avgjør i hvilke form evalueringen vil foregå 
høsten 2017. Planleggingsgruppen har satt opp et forslag til milepæler, datoer og framdriftsplan som er 
tentative, men sammenhengende med en overordnet tilnærming for en todelt prosess. 


Endelig evalueringsrapport er foreslått lagt fram for fakultetsstyret den 13. desember 2017. 


Kommunikasjonsplan  


Planleggingsgruppen arbeider også med et utkast til kommunikasjonsplan og hovedtrekkene så langt 
refereres under. 


Det etableres egne nettsider for prosjektet. Det vurderes å lage egne internsaker når det er viktige 
kommunikasjonsbudskap. Instituttenes infobrev vil få tilsendt tilrettelagt informasjon etter hvert som 
evalueringsprosjektet går framover. 


Studentene er også tilbudt plass i prosjektorganisasjonen, men i samråd med leder av Medisinsk-
odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det avtalt at studentene involveres ved at saken tas opp i felles 
møter med MOSU. 


I kommunikasjonsplanen vil det tas særlig hensyn til at evalueringsprosjektet skal være godt kjent blant alle 
våre ansatte og våre studenter. 


I vårsemesteret er det to viktige kommunikasjonsbudskap: 


- Evalueringen er startet. 
- Spørreundersøkelsen gjennomføres. 


Planleggingsgruppen vil anbefale et allmøte i forkant av utsendelsen av spørreundersøkelsen i mai. 


I høstsemesteret vil det være viktig at evalueringsprosjektet skal være åpent for innspill og meningsytringer 
underveis i prosessen. Planleggingsgruppen anbefaler to allmøter til høsten som legges i forkant til de mest 
kritisk beslutningspunktene i evalueringsprosessen. 


Planleggingsgruppen ser det som avgjørende at evalueringsprosessen er transparent og godt kjent blant 
alle fakultetets ansatte og studenter. 


 


 


21. mars 2017, Inger Hjeldnes Senneseth og Ørjan Hauge 





		Saksforelegg

		 Vedlegg 1 - Brev til 1nstituttene om prosjektorganisasjonen for evalueringen

		Vedlegg 2 - Evaluering 2013 Notat til Fakultetsstyret fra Styringsgruppen 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 31/17 


Sak nr.: 2017/689   Møte: 29.03.2017 


 
 
 
Forskningsmelding 2016 – Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Grunnlagsdokumenter i saken 
Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016 – brev datert 5.1.2017 fra 
Universitetsdirektøren (2017/314) 
 
Hva saken gjelder  
Forskningsmeldingen 2016 er fakultetets årlig rapportering til UiB sentralt, og skal 
inneholde rapportering av aktivitet for 2016 og prioritering av aktivitet for 2017.  
Fakultetets forskningsmelding er basert på instituttenes rapporter med supplerende 
opplysninger fra prodekan for forskning og Forskningsseksjonen. 


Universitetsledelsen har bedt fakultetene rapportere på følgende punkter: 
• Oppfølginger av faglige prioriteringer og økt tverrfaglig samarbeid i 2016. 
• Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 


næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering. 


• Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger. 
• Tiltak for økt publisering. 
 
Forskningsmeldingen ble diskutert i møte i Utvidet forskningsledelse 16. mars 2016. 


 


Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret godkjenner Forskningsmeldingen 2016. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
  Marianne H. Stien 
 
 
 


 rådgiver 


17.03.17 / MARSTI 
 
Vedlegg:  


1. Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016 – brev datert 5.1.2017 
fra Universitetsdirektøren (2017/314) 
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2. Forskningsmelding for Det medisinsk-odontologiske fakultet 2016  
3. Instituttenes forskningsmeldinger  


 







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


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


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


Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen


Besøksadresse
Muséplass 1
Bergen


Saksbehandler
Steinar Vestad
55589252


Universitetsmuseet
Fakultetene


Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016
Som del av arbeidet med universitetets forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår. 


Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Meldingene bør derfor ikke være mer enn 6 sider totalt. Maler for meldingene følger vedlagt.


Frist for innlevering settes til 21. april 2017. Meldingen vil bli drøftet i utdanningsutvalget og 
forskningsutvalget før endeling behandling i universitetsstyret. 


Tore Tungodden
ass. universitetsdirektør Steinar Vestad


seniorrådgiver


Vedlegg: 
1. Maler for meldinger 2016


Kopi:
Forskningsadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling


Referanse Dato


2017/314-STVE 05.01.2017
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Vedlegg 


Mal for meldinger: 


Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 21. april 2017. 


Utdanningsmelding: 
 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av 


behov for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret. Orientering 
om gjennomførte programevalueringer i 2016 og status for revisjonsarbeidet i 
studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om arbeid med økt 
gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene. 


 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud 
og opptak. 


 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 2015-2017.


Forskerutdanningsmelding 
 Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom 


forskerutdanning og forskningssatsinger. 


 Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse 
av situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne


 Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 
tiltak. 


 Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for 
internasjonal rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene 


Forskningsmelding: 
 Oppfølging av faglige prioriteringer og tiltak for økt tverrfaglig samarbeid.


 Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering.


 Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger


 Tiltak for økt publisering







Forskningsmelding 2016 
Som ledd i oppfølgingen av UiBs strategiplan for 2016-2022, har Det medisinsk-
odontologiske fakultet utarbeidet fem nye handlingsplaner i 2016; handlingsplan for 
utdanning, handlingsplan for forskning og forskningsinfrastruktur, handlingsplan for 
forskerutdanning, handlingsplan for utdanning og handlingsplan for kommunikasjon og 
formidling. http://www.uib.no/mofa/66704/handlingsplaner.   
 
Oppfølginger av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2016 og planer og 
prioriteringer for 2017. 
Prioriterte områder har vært å stimulere til flere og bedre vitenskapelige publikasjoner, økt 
rekruttering (innstegsstillinger), stimulere til interdisiplinær forskning bl.a. med tverrfakultær 
satsing innen bioinformatikk og medisinsk visualisering, og øke ekstern finansiering gjennom 
økt internasjonalisering. Videre jobbes det med gode rutiner for innmelding og behandling av 
prosjekter som håndterer personopplysninger, blant annet gjennom oppdaterte nettsider med 
god informasjon, samt at det gis opplæring og utarbeides gode rutinebeskrivelser. Det har 
vært stor pågang for å ta i bruk forskningsserveren SAFE som lagringsenhet. 
 
Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Fakultetet har mange samarbeidspartnere, og prioriterer deltakelse i store forskningsprogram 
med lokal, nasjonal og internasjonal deltakelse. Fakultetet stimulerer til dette gjennom 
egenandeler og forskningsrådgiving. Det legges videre vekt på godt tverrfaglig samarbeid 
mellom instituttene, og også på tvers av fakulteter. Bergen Forskningsstiftelse har vært en 
viktig bidragsyter. 
 
Fakultetet har et tett samarbeid med Helse Bergen, kommunehelsetjenesten og den 
offentlige tannhelsetjenesten. Samarbeid om felles infrastruktur, nasjonalt og lokalt, bidrar 
også til økt forskningssamarbeid, og her er andre fakulteter ved UiB, helseforetak og 
Folkehelseinstituttet særlig viktige. I tillegg har fakultetet sterke tradisjoner for samarbeid 
nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet med lav- og middelinntektsland står sterkt, særlig 
på Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for klinisk odontologi.   
 
De to SFF-ene som er koordinert ved fakultetet, Centre for Intervention Science in Maternal 
and Child Health (CISMAC) og Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), har begge en rekke 
partnere i inn- og utland, og samarbeidet med disse er godt og tett. Begge SFF-ene 
forbereder midtveisevaluering, som vil ha betydning for innvilgelse av finansiering i ytterligere 
5 år. CCBIO opprettet i 2016 en ny forskerskole i samarbeid med Harvard University. 
 
Fakultetet har særlig strategisk fokus på å styrke innovasjon i forskningen. Samarbeidet med 
BTO er styrket, og fakultetet har flere nærings-ph.d.-kandidater. Videre har K2 etablert fast 
dag 2 ganger i måneden hvor BTO-representant sitter på K2 og går gjennom 
forskningsporteføljene med tanke på innovasjonspotensiale. I samarbeid med Høyskolen på 
Vestlandet og Haukeland Universitetssykehus er det initiert et arbeid for å styrke 
studentdrevet innovasjon. 
 
Instituttene fikk mange og gode tilslag på søknader i 2016 både fra NFR og EU, noe som vil 
bidra til økt internasjonalisering og styrket samarbeid. 
 
Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging. 
Instituttene jobber med å styrke forskergruppeledelsen gjennom strategiseminar, og jevnlige 
strategiske drøftinger i ledergruppen. Mer strukturert prosjektadministrasjon og bedre verktøy 
for økonomistyring inngår også i dette arbeidet. Det er et mål at alle forskere skal være 
knyttet til en forskergruppe, eventuelt at de minste forskergruppene skal inngå i større 
forskergrupper. Noen institutter har i 2016 utarbeidet ny strategiplan for forskning.  
 



http://www.uib.no/mofa/66704/handlingsplaner





Utviklingsprogram for postdoktorer startet i 2016 med tilbud om deltakelse i veilederseminar 
og studietur til Brussel. Dette videreføres i 2017. 
 
Helsecampus Årstadvollen - det arbeides med å opprette et faglig forum som skal jobbe 
tverrinstitusjonelt med å arrangere faglige samlinger frem mot ferdigstillelsen av HCÅ for 
allerede nå å utvikle og øke det tverrfaglige samarbeidet. 
 
Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte), samt 
oppfølging av fagevalueringer fra 2016. 
Alle institutter deltar i tverrfaglige satsinger. Fagmiljøer ved fakultetet koordinerer SFF-ene 
CISMAC og CCBIO, og er partnere i NORMENT. Det er etablert fire KG Jebsen sentre for 
henholdsvis, diabetes, nevropsykiatriske lidelser, hjernesvulst og autoimmune 
binyresykdommer, og et ERC prosjekt (advanced grant) innen diabetes og fedmeforsking. 
Fakultetet har dessuten flere andre tverrfaglige sentre; Senter for internasjonal helse, Senter 
for alders og sykehjemsmedisin, Senter for farmasi og immunologi. Sammen med Haukeland 
Universitetssykehus er en i ferd med å etablere en topp moderne biobank og deltar dessuten 
i Senter for medisinsk visualisering. Etableringen av et senter for ernæring ble også fullført i 
2016,  
 
Instituttene ønsker å stimulere til bruk av ulike tverr- og flerfaglige arenaer med rullerende 
ansvar blant instituttenes gruppeledere for innhold og form. Videre stimuleres det til å styrke 
interdisiplinært samarbeid på tvers av instituttene og fakultetene, gjennom sampublisering og 
doktorgradsveiledning. Prioriterte områder er klinisk forskning i samarbeid med 
laboratoriebasert forskning inkludert bruk av kjernefasiliteter, registerbasert forskning 
med bruk av nasjonale og regionale helseregistre, samt bildebasert forskning.  
 
Prioriterte investeringer i forskningsinfrastruktur (oppgraderinger/nyinvesteringer) og 
tiltak for optimalisert utnyttelse og tilgjengeliggjøring av infrastrukturer for interne og 
eksterne brukere 
Fakultetet har organisert sine fellesressurser for infrastruktur i til sammen åtte 
kjernefasiliteter, som er plassert på instituttene, men tilgjengelige for eksterne brukere. Den 
nyeste er Forskningsenhet for helseundersøkelser hvor daglig leder ble tilsatt i 2016. De 
fleste plattformene har nå fått på plass systemer for bestilling og brukerbetaling. Fakultetet 
har mye tung infrastruktur som jevnlig må oppgraderes eller skiftes ut. Det planlegges en 
større oppgradering av Dyreavdelingen i 2017. Opprettelse av flere enheter er under 
vurdering.  
 
Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen 
ekstern finansiert virksomhet 
Fakultetet har i flere år jobbet strategisk og målrettet for å øke søknadsaktiviteten til eksterne 
kilder. Dette har resultert i god uttelling både fra NFR, Samarbeidsorganet, EU, 
forskningsstiftelsene og andre eksterne finansieringskilder. Fakultetet hadde i 2016 to egne 
forskningsrådgiverstillinger. Fra 2017 økes dette til tre. Forskningsrådgiverne arbeider direkte 
med forskerne for å mobilisere til økt søknadsaktivitet og høyere kvalitet på de søknadene 
som sendes, og tilbakemeldingene fra instituttene er at dette tiltaket fungerer godt. Videre 
har UiB sin kontaktperson i Brussel vært flittig benyttet både av fakultetet og av instituttene.  
 


Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II 
Flere institutter melder om jevnt god produksjon. Det stimuleres til å ta ut forskningstermin, 
og flere institutter peker på at økt forskermobilitet er med på å tilrettelegge for flere og bedre 
publikasjoner. Flere institutt har lagt stor vekt på publiseringsaktivitet ved rekruttering til 
vitenskapelige stillinger. Andre tiltak inkluderer tildeling av smådriftsmidler basert på 
resultater.  







Forskningsmelding 2016 fra Klinisk institutt 1 (K1)


Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2016, planer og 
prioriteringer for 2017.
 
K1 har fire hovedmål for sin forskning:


1. Flere og bedre vitenskapelige publikasjoner.
2. Økt rekruttering til og gjennomføring av ph.d.-arbeider.
3. Stimulere til interdisiplinær forskning.
4. Øke ekstern finansiering, bl.a. gjennom økt internasjonalisering


Økt rekruttering til og gjennomføring av ph.d.-arbeider blir utdypet i 
forskerutdanningsmeldingen, de resterende mål vil bli utdypet herunder.


Instituttet har en intern organisering med en ledergruppe bestående av instituttleder, 
11 seksjonsledere og administrasjonssjef. Ledergruppen har faste møter hver 14. 
dag. Vi ønsker forskningsgruppedannelser på tvers av institutt, fakultet og 
undervisningsenheter innad på institutt.  Vårt mål er at enkeltpersoner og mindre 
grupper går sammen i slagkraftige og dynamiske forskningsgruppeenheter. 


Kriterier til formelle forskningsgrupper ved K1 er: 


 Et felles faglig tema.
 En viss størrelse, vanligvis minst 6 medlemmer, hvorav flere vitenskapelige 


tilsatte ph.d.-kandidater/forskerlinje. 
 Hovedtilknytningen skal være til K1 og/eller samarbeidende felt i 


helseforetaket. 
 En viss forskningsaktivitet, vanligvis minst 5 vitenskapelige publikasjoner per 


år i gjennomsnitt de siste 3 år for etablerte grupper. 
 Regelmessig og planlagt møteaktivitet. 
 Definert forskningsgruppeledelse.


Til nå har vi registrert 18 forskningsgrupper på hjemmesiden vår og til sammen har vi 
30 grupper. 


Vi ønsker å etablere 2 nye vitenskapelige hovedstillinger på K1 til særskilt kvalifiserte 
søkere, gjerne knyttet til sentrale metoder, plattformer eller satsinger.







Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II 


K1 har et mål om flere og bedre vitenskapelige publikasjoner. Selv om en del av 
fakultetets finansiering avhenger av publikasjonspoeng, anser vi fortsatt antall 
publikasjoner der instituttet medvirker, samt en intern skjønnsmessig vurdering av 
publikasjonskvalitet som det beste målet for oss. For 2016 er foreløpig 345 (2015: 
304) publikasjoner registrert i Cristin-databasen. 


Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt 
samfunns- og næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt 


For K1 er forskningssamarbeid utover instituttet absolutt nødvendig og våre 
samarbeidspartnere finnes internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Samarbeidet 
vises på forfatterlisten for publikasjoner og i søknader. Instituttet er forankret i hele 
Vest-Norge, med sentre for utdanning og forskning i Bergen, Stavanger, Haugesund, 
Førde og Kristiansand. K1 har ansatte ved alle de samarbeidende helseforetakene, 
nesten uten unntak i kombinerte stillinger med samtidig ansettelse i helseforetaket. 
Samarbeidet mellom K1 og alle helseforetakene er avgjørende for at K1 skal nå sine 
mål om meget god forskning og utdanning. I samhandling med helseforetak har vi 
også arbeid i utviklingsland som Sudan, Etiopia og Malawi. K1 ønsker å videreutvikle 
samarbeidet med velrenommerte internasjonale institusjoner. 
Vi har pr. i dag 3 nærings-ph.d., (ingen nye i 2016) som er med på å styrke 
samarbeidet med næringslivet og bidra til økt fokus på innovasjon.


Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte)


K1 har som mål å stimulere til og styrke interdisiplinært samarbeid. Interdisiplinær 
forskning synliggjøres gjennom sampublisering med forfattere fra ulike disipliner og 
miljøer, samt doktorgradsveiledning med fagpersoner fra andre institutt og andre 
institusjoner. Seminarserier med bred faglig profil vil også styrke konvergensen i 
vitenskap og fremme interdisiplinær tenkning.


Vi vil prioritere klinisk forskning i samarbeid med laboratoriebasert forskning inkludert 
bruk av kjernefasiliteter, registerbasert forskning med bruk av nasjonale og regionale 
helseregistre, samt bildebasert forskning. Instituttet har i sin portefølje store ressurser 
innen bildeforskning, bl.a. PET senteret, translasjonell avbildning på Vivariet og 
gjennom utstrakt FoU-aktivitet i MedViz klyngen. På tampen av  2016 ble MedViz 
omstrukturert som en konsekvens av en generøs økonomisk støttepakke fra BFS til 
et nytt fysisk visualiseringssenter der en samlokalisering med de tunge 
utstyrsinstallasjonene som er finansiert av Trond Mohn på Radiologisk avd., HB. 
Planen er at MedViz seminarserien og konferansen skal leve videre i regi av det nye 
senteret. Odd Helge Gilja har etter 10 år som leder av MedViz overrakt stafettpinnen 
til Renate Gruner, som er nytilsatt leder av det nye visualiseringssenteret. 


Senter for fremragende forskning; Center for cancer biomarkers (CCBIO) er tilknyttet 
K1. CCBIO representerer et stort gjennombrudd for ledende internasjonal forskning 
ved K1, og instituttet vil fortsatt arbeide for at senteret blir en motor for pågående 
forskning i både bredde og dybde. CCBIO ansetter nå adjungerte professorer fra 
utenlandske toppinstitusjoner. I 2016 opprettet CCBIO en ny forskerskole i samarbeid 
med Harvard.







K1 har videre ansvar for kjernefasiliteten, Dyreavdelingen, hvor aktiviteten er meget 
høy. For Dyreavdelingen diskuterer vi kontinuerlig prioritering av prosjekter og en 
korrekt brukerbetaling; dette ut fra forskningskvalitet, økonomiske ressurser og 
dyrevelferd.


Ved K1 er det medarbeidere knyttet til kliniske kompetansesentre som Nasjonalt 
Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, Nasjonal kompetansetjeneste for 
multippel sklerose MS, Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulare sykdommer, 
Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd og leddregistre. 


Nytt senter for ernæring 
Senter for ernæring ble opprettet i 2016 med støtte fra BFS, og er under etablering. 
Senteret administreres av Klinisk institutt 1. Ernæring er et viktig fagfelt for klinisk 
medisin, både i forskning, utdanning og klinisk praksis. Forskning vil være 
hovedoppgaven for senteret, undervisningen er allerede ivaretatt gjennom 
programutvalgene, men senteret vil også støtte både utdanning og formidling. 
Senteret skal ha tilknyttet et nettverk av forskningsgrupper og forskere med relevant 
virksomhet i Vest-Norge, både innenfor og utenfor K1 og UiB.


Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og 
annen eksternfinansiert virksomhet 


For ekstern finansiering har vi mål om øket gjennomslag både i lokale prosesser 
(fakultet, helseforetak), nasjonale prosesser og internasjonale prosesser. Alle 
forskningsmiljøer ved K1 skal ha som mål å oppnå ekstern finansiering, mens 
utvalgte og ledende miljøer skal ha som målsetting å få gjennomslag i åpne 
nasjonale og internasjonale konkurranser. Samarbeid med helseforetaket, andre 
institutt eller eksterne enheter er en styrke. K1 vil støtte både administrativt og faglig 
enten vi har majoritets- eller minoritetsandeler i prosjektet. Vi er takknemlige for 
fakultetets forskningsrådgivere i søknadsprosessene og har hatt stor glede av disse. 
Eksternfinansierte aktiviteter har vært jevnt økende ved K1 siden 2013. 
Budsjettrammen for eksternfinansiert aktivitet har doblet seg mellom 2013 og 2016. 
Charalampos Tzoulis fikk tildelt BFS sitt rekrutteringsstipend i 2016. Tildelingen betyr 
mye for K1. Andre eksempler på slik aktivitet i 2016 er ERANet-LAC tildelingen der 
K1 er koordinator, og NIH (USA) tildeling til ultralyd-sonoporasjonsprosjektet til OH 
Gilja og medarbeidere. Det er i forlengelsen av BFS tildelingen sendt søknad om KG 
Jebsen senter for Parkinson sykdom. Senteret er tenkt ledet av Charalampos Tzoulis 
og inkluderer samarbeid med Kristoffer Haugarvoll, Laurence Bindoff, Aurora 
Martinez and Ole-Bjørn Tysnes.



http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/enhet.aspx

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/enhet.aspx

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/vestibulaere-sjukdommar/Sider/enhet.aspx

http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/leddprotesar/Sider/enhet.aspx





Forskingsmelding for klinisk institutt 2 (K2) 2016


Strategiske mål for forskning ved klinisk institutt 2, i perioden 2016-
2018.
F1: K2 skal innen ultimo 2018 over en seksårsperiode fra 2012 ha signifikant økning i minst tre ulike publikasjonsparametre*


T1: Fremskaffe detaljert info om ulike publikasjonsparametre for hele instituttet og for hver enkelt forskningsgruppe årlig.


T2: Forbedre artikkelskrivingsferdigheter gjennomkurs; Lage en oversikt over gode science writers.


T3: Benytte gruppe- og nodeledere i midtveisevalueringer for PhD-studenter.


T4: Lage og distribuere oversikt årlig over nivå 2 tidsskrift innenfor K2-relevante fagfelt.
F2: K2 skal innen ultimo 2018 over en seksårsperiode fra 2012 ha signifikant økning i den eksternt finansierte forskningen 
(Helse Vest, BMFS, BFS, KG Jebsen, NFR, ERC, EU mm).
T1: Beholde et strukturert opplegg for søknadsskriving (økonomi og pre-review ved erfarne PI) med vekt på NFR, BFS, ERC og 
SFF.


T2: Tilby hver gruppeleder strukturert pakketilbud for økonomistyring.


T3: Sørge for at forskningskonsulent følger opp aktuelle utlysninger med publisering i K2 nytt og på webside.


F3: K2 skal innen ultimo 2018 ha økt og kvalitativt forbedret lokalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
T1: Bruke ulike lokale arenaer (for eksempel K1/K2 seminar og K1/K2 Annual Retreat) med rullerende ansvar blant 
instituttenes gruppeledere.
T2: Øke inngående og utgående internasjonal mobilitet gjennom ulike tiltak, for eksempel krav ved ansettelse av PhD/postdoc-
søknader om > 6 mnd utenlandsopphold og lage infrastruktur for besøkende.


F4: K2 skal oppnå økt innovasjon innen forskning i perioden


T1: K2 skal innen medio 2017 ha etablert en innovasjonsstrategi for instituttet


T2: Arbeide for at minst fire av forskergruppene etablerer innovasjonssamarbeid med BTO eller industrien i løpet av perioden.
T3: Etablere en ordning med «industry trainees» i utvalgte forskningsgrupper


* parametre: antall artikler, antall nivå 2 artikler, antall siteringer, antall artikler med lokal førsteforfatter, antall artikler med 
lokal sisteforfatter


Oppfølginger av prioriteringer omtalt i tidligere forskningsmeldinger 
og i strategiplanen og planer og prioriteringer for 2017.


 I løpet av 2016 klarte K2 å nå sitt mål om eksterne finansiering på 80 mill NOK ved å skaffe til 
veie ca 83 mill NOK. Dette er en nedgang fra det eksepsjonelle året før med en eksterne 
finansiering over 100 mill NOK.


 K2 har i 4 år organisert søknadsprosessene til NFR/FRIPRO inkludert rådgivning og 
budsjettering. I 2016 sendte vi 33 søknader og fikk tilslag på 6. Tilsvarende tall er hhv  47 og 6 
i 2015, 19 og 7 i 2014 og 18 og 5 i 2013. 


 Av EU søknader for 2016 sendte K2 12 søknader og fikk tilslag på 3. Tilsvarende tall er hhv 15 
og 2 i 2015, 24 og 3 i 2014. 


 Av Kreftforenings-søknader for 2016 sendte K2 19 søknader og fikk tilslag på 2 søknader. 
Tilsvarende tall er hhv 21 og 11 i 2015, 20 og 11 i 2014 og 18 og 9 i 2013. 


 Av KG Jebsen-søknader for 2016 sendte K2 6 søknader og fikk tilslag på 4 søknader, inkludert 
3 forlengelser. Tilsvarende tall er hhv 2 og 0 i 2015, 0 og 0 i 2014, og 2 og 0 i 2013. 


 Av BFS-søknader for 2016 sendte K2 2 søknader og fikk ingen tilslag. Tilsvarende tall var 0 og 
0 for 2015, 2 og 1 for 2014 og 2 og 1 for 2013. 


 Det økonomiske resultatet for Kjernefasilitetene for 2016 er i henhold til prognose. 


-GCF: positiv overføring på 2,8 mill, med en aktivitet på 2,6 mill i omsetning
-CMB: negativ overføring på 1,4 mill, med en aktivitet på 0,5 mill i omsetning. Nytt H2020-
prosjekt (Husebye) vil sikre høy aktivitet på plattformen i årene som kommer.
-Flow: negativ overføring på 0,2 mill, med en aktivitet på 1,6 mill i omsetning. Det er en 
økning i analysevirksomhet, men litt nedgang i sortering (pga et prosjektavslutt). Plattformen 
planlegger å gå i balanse i 2016, gjennom økt aktivitet og prisjusteringer. Plattformen har tatt 
i bruk en ny celle sorterer i 2015 ”Sony cell sorter” inkjøpt gjennom ett spleiselag 
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Institutt/kjernefasilitet.  Potensialet for bruk av den nyanskaffede ”HELIOS mass cytometer” 
er stort og på 1-2 års sikt er instrumentet i optimal drift basert på eksterne prosjekter, 
hovedsakelig Helse Vest, Kreftforeningen og Forskningsrådet. Den samlede brukerbasen kan 
utvides dersom plattformen kan sikre teknisk assistanse ved kjernefasiliteten.
-Forskningsenhet for helseundersøkelser er tilført midler til en tekniker/ prosjektleder som 
skal bygge opp og drifte plattformen. Tilsettelse skjedde i 2016 med oppstart 1.12.2016. 


Planer og prioriteringer for 2017.


Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner 
samt samfunns- og næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


K2 skal i forhold til ny strategiplan innen medio 2017 ha etablert innovasjonsstrategier. 
Forskningsleder og administrasjonssjef K2 leder våren 2017 en rådgivende gruppe som skal foreslå en 
innovasjonsstrategi som blir forelagt Instituttstyret våren 2017. 


VIdere har K2 etablert fast dag 2 ganger i måneden hvor BTO-representant sitter på K2 og går gjennom 
forskningsporteføljene med tanke på innovasjonspotensiale.


I henhold til nåværende strategiplan er målet at minst fire av forskergruppene etablerer 
innovasjonssamarbeid med BTO eller industrien, at K2 etablerer en ordning med industry trainees i 
utvalgte forskningsgrupper. Det arbeides for at minst tre av forskningsgruppene deltar som partnere i 
Horizon 2020 søknader hvor innovasjon er en komponent i søknaden. 


Det internasjonale samarbeidet mellom K2-forskere og utenlandske forskere reflekteres av trend mot 
økende sampubliseringsandel, med 0.24 i 2013, 0.31 i 2014, 0.39 i 2015 og 0.37 i 2016 (regresjon med 
beta = 2.75, P=0.107).  Sabattsår oppfordres i medarbeidersamtaler. K2 jobber også aktivt med å 
revitalisere internasjonaliserings-avtalen med Broad Institute of Harvard and MIT. Det er opprettet en 
komite bestående av Pål Njølstad, Grethe Tell og Stian Knappskog som skal se på avtalen og spesifikt 
hva UiB og MOFA kan tilby i en slik avtale. 


Det jobbes også aktivt med engelske websider for å styrke internasjonal kommunikasjon og visibilitet. 


Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk 
planlegging. 
Instituttledelsen ved K2 har utarbeidet en ny strategiplan for 2016-18. K2 tilbyr nå hver gruppeleder 
et strukturert pakketilbud for økonomistyring (nøkkeltall pr kvartal). K2 vil beholde et strukturert 
opplegg for søknadsskrivning (økonomi og pre-review ved erfarne PI) med vekt på NFR, BFS, ERC og 
SFF. Videre fortsetter K2 med årlige strategiseminarer for den utvidede ledergruppen. 


Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og 
planlagte).
K2 ønsker å stimulere til bruk av ulike tverr- og flerfaglige arenaer (K1/K2 seminarer som pågående 
initiativ og K2 Annual Retreat som planlagt initiativ) med rullerende ansvar blant instituttenes 
gruppeledere for innhold og form. Videre ønsker K2 å stimulere til fortsatt opprettelse av 
forskningsnettverk på tvers av instituttene. Fra K2 bidrar fire grupper i Bergen Stem Cell Consortium 
(Gjertsen, Mellgren, Ræder, Kalland), i tillegg til gruppene til Mustafa (IKO) og Bindoff (K1). 
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Prioriterte investeringer i forskningsinfrastruktur og tiltak for 
optimalisert utnyttelse av infrastrukturer for interne og eksterne 
brukere. 
K2 har utarbeidet en liste over nyinvesteringer i forskningsinfrastruktur for 2016.  K2 jobber med å 
innføre en felles webportal-struktur for plattformene for å strømlinjeforme bruk og øke 
tilgjengelighet. Videre oppdateres en liste over tyngre utstyr i forskningsgruppene på K2 nettside. 
Målet på sikt er å gjøre denne informasjonen søkbar slik at man lettere kan vite hvor man kan ta 
kontakt hvis man ønsker å samarbeide med noen som har det ønskede utstyret. K2 ansetter fra 
1.4.17 en forskningskoordinator som skal fungere som katalysator ved henvendelser ang behov for 
tyngre utstyr. 


Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og 
annen ekstern finansiert virksomhet.


Forskningsrådgivere, også fra MOFA, har vært til stor hjelp for forskerne. Deres bistand er sterkt 
medvirkende til at K2 sendte 12 søknader til EU i 2016, hvorav 3 så langt har fått tilslag. I tillegg til 
forskningsrådgiver fra MOFA har K2 nå rekruttert en egen forskningsrådgiver som begynner å jobber 
1.4.2017 fast på K2. Ekstern finansiering (inkludert fra NFR og EU) har økt 45 % i 2016 i forhold til nivå 
1.1.13, noe som anses som tilfredsstillende.


Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II.
I 2013 hadde vi totalt 541 publikasjoner; i 2014 491 i 2015 502 og i 2016 632 publikasjoner, dvs vi har 
oppfylt visjonen om signifikant økning i antall publikasjoner (regresjon med beta = 0.018, P=0.032) 
sammenfallende med økt ekstern finansiering 1-2 år tidligere. 
 Andelen av nivå 2-tidsskrifter har også steget signifikant fra 0.26 i 2013, 0.21 i 2014, 0,23 i 2015 til 
0.29 i 2016 (regresjon med beta = 3.76e-09, P=0.047); Vi har dessuten nesten nådd vår interne 
målsetning om forholdet nivvå 1 til 2 på 2/1, dvs 0.33. For å styrke publikasjonskvaliteten har K2 i 
strategiarbeidet satt økt fokus på meritter i rekrutteringen av personell til nye faste vitenskapelige 
stillinger. I henhold til strategiplanen 2016-18 legges vekt på tunge publikasjoner med høy 
siteringsgrad, sentral forfatterrolle og demonstrert uavhengighet og evne til å skaffe ekstern 
finansiering ved de ansettelser som nå planlegges så fremt underviningsoppgavene er tilstrekkelig 
dekket.  1 førsteammanuensis 100% fast stilling er besatt på dette grunnlaget. Videre er det 
essensielt med tidlige tiltak i PhD-løpet, inkludert karriereplanlegging og mentorordning med erfarne 
PI utenfor forskningsgruppen og strukturerte midtveisevalueringer med fokus på design og 
vitenskapelige spørsmål.
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FORSKNINGSMELDING INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 2016


         Oppfølging av faglige prioriteringer og tiltak for økt tverrfaglig samarbeid.


Institutt for klinisk odontologi har fire forskningsgrupper hvor forskningen styres og følger 
instituttets faglige prioriteringer.


Instituttet kommer i løpet av 2017 til å sende inn søknad til prekvalifiseringsrunden til 
stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. 


Instituttet merker seg at det ser ut til at det blir en økning i antall publikasjoner. Instituttet 
vil ha fokus på å holde denne økningen av publiserte artikler totalt og i å få flere inn på nivå 
2 gjennom 2017.


Tverrfaglig:
Instituttet har fortsatt å utvide det tverrfaglige og flerfaglige samarbeid gjennom 2016, både 
ved egen institusjon, og i Norge, Norden, Europa, USA, Afrika og Asia. Instituttet har ett 
pågående samarbeid med Etiopia som man ønsker å videreutvikle også innen forskning. 


Institutt for klinisk odontologi samarbeider med:


 Den offentlige tannhelsetjenesten og de regionale kompetansesentrene, spesielt 
Kompetansesenter Vest – Hordaland og Kompetansesenter Vest-Rogaland samt 
Nordisk institutt for odontologiske biomaterialer (NIOM), Bivirkningsgruppen 
Folkehelseinstituttet, Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES), og 
TAKO senteret.


 Andre institutter ved MOF, andre fagmiljø ved UiB og Helse Bergen. Forskere ved 
instituttet er en del av Bergen Stem Cell konsortium. Flere av instituttets 
forskningsgrupper benytter seg av fakultetets metodologiske kjernefasiliteter.  


 Instituttet er tilknyttet Den norske mor og barn-studien (MOBA) gjennom 
Tannbanken.


 Instituttet har samarbeid med en rekke utenlandske universiteter og andre 
institusjoner(University of Boston, University of Dar es Salaam, Muhimbili University 
of Health and Allied Sciences, Faculty of Dentistry University of Makareree, Malmø 
University, University of Science and Technology, Université de Medicine Dentaire i 
Genève Newcastle University, University College London, ACTA i Nederland, og 
Tannhelsetjenesten i Sverige.
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         Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering.


Instituttet har gjennom nåværende og tidligere EU prosjekter NANoREG og GEMNS, 
Vascubone, Reborn, samt prosjektet NORCEL, «The Norwegian nanocellulose technology 
platform», «Forskningsnettverket AllmennTann» og «Oral Health in a life course perspective- 
Norwegian and Swedish 1942 cohort studies» samarbeid med en rekke universiteter og 
institusjoner i Norge, Norden og Europa, i tillegg til næringsliv. 


Det medisinsk-odontologiske fakultet og IKO har bidratt sterkt til infrastruktur for 
tannlegeutdanning under Addis Ababa University i Etiopia. Vi er nå over i en fase med klinisk 
kompetanseoppbygging av personalet på School of Dentistry, Addis Ababa, og håper at vi 
også her kan få til viktig forskningssamarbeid som vil gi ytterligere løft til 
kompetanseoppbyggingen der. 


Instituttets arbeid i prosjektene (NorNANoREG) – finansiert av Norsk forskningsråd, 
NANO2021 programmet og GEMNS - finansiert av EuroNanoMed II, gjennom ECs 7th 
Framework Programme fortsetter gjennom hele 2016. 


         Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger


Instituttet har gjennom avsluttede og pågående prosjekter fått god kjennskap til utforming, 
søknadsprosess og gjennomføring av EU prosjekter. Instituttet har sendt inn flere søknader 
til Horizon 2020, men har dessverre ikke fått uttelling på disse. 
Instituttet har fokus på å gi forskerne søknadsstøtte (både teknisk og administrativ) for å 
stimulere til økt aktivitet. Instituttet har nå fast en av fakultets forskningsrådgivere å 
instituttet en dag i uken.  


         Tiltak for økt publisering
 
Antall publikasjoner ved instituttet har lagt på ett jevnt antall over flere år (59 publikasjoner i 
2013, 52 i 2014 og 54 for 2015). For 2016 ser det ut til at antall publikasjoner vil gå noe opp. 
Instituttet har hatt en stor gruppe av vitenskapelige som har hatt forskningstermin i 2016. 
Instituttet vil fortsatt stimulere til at de vitenskapelige får tatt ut sin forskningstermin.







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


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


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Telefon 


Postadresse 
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Kalfarveien 31
Bergen


Saksbehandler
Siri Smith-Giske
55586342


side 1 av 3


Det medisinsk-odontologiske fakultet


Forskningsmelding for 2016- Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Oppfølginger av faglige prioriteringer og økt tverrfaglig samarbeid i 2016
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) utarbeidet i 2016 en forskningsstrategi 
med virkning for perioden 2016 til 2019, og lanserte den sammen med vår nye visjon: 
«Bedre helse, bedre samfunn». 
Det står videre i strategien at instituttet vil bidra til bedre helse i alle deler av befolkningen, 
nasjonalt og globalt, og med særlig oppmerksomhet på å redusere ulikhet i helse. 


I 2016 har vi fulgt opp satsningsområdene fra 2015 og spesielt hatt fokus på den forestående 
midtveisevalueringen til SFF-en CISMAC. NFR har innvilget finansiering til senteret i 5 år fra 
åpningen i 2013 og det er avgjørende å få en god midtveisevaluering for å få innvilget 
ytterligere 5 år for CISMAC. 
CISMAC utgjør en stor del av Senter for internasjonal helse (SIH), som er et senter og 
samtidig en forskningsgruppe ved instituttet. Det blir gitt økonomiske insentiver fra instituttet 
og fakultetet for å sikre tverrgående virksomhet og for at relevante prosjekt og 
utdanningstiltak forankres ved senteret.


Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er et senter med stor faglig aktivitet og 
virksomheten blir blant annet finansiert over statsbudsjettet. UiB sin kontaktflate mot Bergen 
kommune blir styrket gjennom SEFAS med tanke på økt samarbeid om forskning og 
utdanning innenfor alders- og sykehjemsmedisin. Senteret ble i 2016 opprettet som egen 
forskningsgruppe ved IGS og ytterligere styrket ved at lederen for senteret, Bettina Husebø, 
ble ansatt i fast vitenskapelig stilling ved instituttet på tampen av 2016. 


Internkontrollutvalget ved IGS jobbet i 2016 for å etablere gode rutiner for innmelding og 
håndtering av prosjekt som håndterer personopplysninger og dette arbeidet vil fortsette i 
2017. Det vil bli opprettet egne nettsider med informasjon om opplæring og 
rutinebeskrivelser for ansatte. 


Referanse Dato


2017/689-SISM 23.01.2017
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Våren 2016 ble det for første gang gjennomført et søknadsseminar for alle ansatte som 
ønsket mer informasjon om søknadsprosesser til eksterne finansieringskilder og muligheter 
for administrativ støtte i søknadsarbeidet. Vi lanserte nettsider med informasjon om rutiner 
og tidsplan for alle som skulle søke eksternfinansiert støtte. Forskningsrådgiver Ramune 
Midttveit ved fakultetet hadde fra våren 2016 en kontordag i uken i Kalfarveien for å være 
lettere tilgjengelig for de vitenskapelig ansatte, med god mottakelse.


Kjernefasiliteten BIOS har hatt økning i antall brukere i 2016 og jobber videre for å utvikle 
systemer for dokumentasjon, sikker behandling og analyse av medisinske registerdata. 


Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering 
Arbeidet med fremtidige Helsecampus Årstadvollen fikk en kickstart i august 2016 med 
samling på Solstrand. Her ble muligheter for faglig samarbeid i den planlagte helseklyngen 
og faglige interesser innen utdanning og forskning presentert og diskutert. I tillegg til IGS og 
fakultetet var faglig ansatte ved andre institusjoner som er aktuelle for første byggetrinn 
invitert: Uni Research Helse (AFE og Legevaktsenteret), Psykologisk fakultet, Høyskolen i 
Bergen, og Bergen kommune. Det arbeides med å opprette et faglig forum som skal jobbe 
tverrinstitusjonelt med å arrangere faglige samlinger frem mot ferdigstillelsen av HCÅ for 
allerede nå å utvikle og øke det tverrfaglige samarbeidet. Fra IGS er Reidun Kjome 
presentert det faglige forumet og instituttleder Guri Rørtveit leder den sentrale 
brukergruppen.


Det er flere miljø ved instituttet som jobber tett med samarbeidende institusjoner i Europa og 
verden for øvrig og vi har utstrakt internasjonal sampublisering. SIH driver forskning, 
undervisning og lederutvikling rettet mot å bedre helsesituasjonen i lav- og 
mellominntektsland. SIH initierer, koordinerer og driver forskning og kapasitetsbygging i 
samarbeid med partnere fra andre institutter og fakulteter ved UiB, samt andre nasjonale og 
internasjonale partnere.


Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger
IGS har noe få EU-finansierte prosjekt, men ønsker å bli bedre på dette. Derfor skal vi 
invitere BOA-teamet til et ledermøte i løpet av våren 2017 for å legge en strategi for å få opp 
søknadsmengden til EU. Blant annet er det planer om peke ut aktuelle forskningsmiljø som vi 
mener har stort potensiale til å komme langt med en EU-søknad og prioritere administrative 
ressurser spesielt til disse i søknadsarbeidet.  
IGS har invitert Kristof Vlaeminck fra UiB-kontoret i Brussel til søknadsseminaret i februar 
2017 og da vil EU få et fokus her. 


Tiltak for økt publisering
Fra 2015 har forskningsgruppene fått tildelt driftsmidler etter en insentivbasert modell i 
forhold til det enkelte gruppemedlems innsats og resultater knyttet til forskning og 
undervisning, i tillegg til gruppens inntekter fra eksterne prosjekter. Av faktorene som styrer 
fordelingen av disse pengene er den ene antall publikasjoner som forskningsgruppene har 
produsert to år tidligere (i 2015 for 2017) 
Vi har ligget på topp på produksjon siste årene sammenliknet med de andre instituttene ved 
MOF.


Vennlig hilsen
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Guri Rørtveit
instituttleder Siri Smith-Giske


administrasjonssjef
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Forskningsmelding 2016 fra Institutt for biomedisin (IBM) 


Det vises til brev datert 12.01.2017, sak 2017/689. Her følger innspill fra Institutt for biomedisin (IBM) til 
forskningsmelding 2016. Saken er behandlet av instituttrådet i møte ????? 
 


 
Oppfølginger av faglige prioriteringer og økt tverrfaglig samarbeid i 2016. 


 Etter de store utskiftningene i vitenskapelig personale som har funnet sted i løpet av 2015 og 2016 
er vi nå så å si fulltallige i den vitenskapelige staben. Som del av den vitenskapelige staben anser vi 
også instituttets to BFS kandidater. 


 En av BFS kandidatene er delt mellom Institutt for biomedisin og Institutt for informatikk noe som 
har skapt et godt tverrfaglig samarbeid mellom våre institutt.  


 Utstyr etter det store tilslaget på Infrastruktursøknadsrunden til NFR har for det meste kommet på 
plass. Instituttet har også sendt inn søknad om å etablere en ny kjernefasilitet (NorOpenscreen & 
NorCryst) slik beskrevet i søknadene. 


 Vi har videreført faculty lunch i sin gjeldende format. I løpet av de årene vi har hatt faculty lunch 
har vi hatt presentasjoner fra alle vitenskapelig ansatte ved eget institutt. For 2017 endrer vi 
formatet noe og har invitert forskere fra andre institutt til å holde innlegg. Lunsjene fungerer som 
et godt samlingspunkt for de vitenskapelig ansatte ved instituttet. 


 Vi er godt i gang med å oppgradere forskningsnettsidene til gruppene, slik vi hadde planlagt for 
2017 under fjorårets rapportering.  


 Året 2015 var ganske svakt når det gjaldt tildeling fra NFR og Helse Vest. Av den grunn tilpasset vi 
søknadsprosessen noe som gav bra utslag. I løpet av 2016 fikk instituttets forskere tilslag på 3 store 
prosjekt fra Kreftforeningen, 5 store prosjekt og et mobilitetsstipend fra NFR og 6 tildelinger fra 
Helse Vest. 


 En av de store prosjekttildelingene fra NFR er et tverrfaglig samarbeid med Institutt for kjemi og 
det vil ansettes personale på begge institutt som følge av tildelingen.  


 
 
Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for internasjonalisering. 


 I løpet av 2016 har flere forskningsgrupper ved instituttet framgangsrikt søkt midler fra SPIRE for å 
etablere internasjonale samarbeid: 


o SPIRE Visiting Research Grant til James Lorens for å hente inn en forsker fra New Zealand 
innenfor et eget men relatert ekspertiseområde. Gjesteforskeren vil komme til instituttet i 
perioden april-juni 2017. 


o SPIRE forskningsmidler til professor Marit Bakke for å etablere et samarbeid med de to 
japanske universitetene Kyushu University og Kawasaki Medical School i fagområder innen 
biomedisinsk og medisinsk forskning.  


 SIU tilslag (Prof. Bjerkvig) som ble bevilget høsten 2014 for å fortsette samarbeid med Shandong 
universitetet i Kina har vært fruktbart også i 2016. Førsteamanuensis II Jian Wang ved IBM har 
etablert et forskningslaboratorium i Shandong – the Brain Science Research Institute at Qilu 
Hospital of Shandong University. Målet her er forskerutveksling mellom gruppen ved IBM og det 
nye laboratoriet i Shandong.  og den første utvekslingen fant sted høsten 2016 da to stipendiater 
kom for en periode på ett år til biomedisin som del av doktorgraden deres. I juli 2016 fikk vi besøk 
av en offisiell kinesisk delegasjon der hovedmålet var å signere samarbeidsavtalen.  I tillegg reiste 
en norsk delegasjon ledet av viserektor for internasjonalisering, Anne Lise Johannessen, til 
Shandong i oktober 2016. 


 SIU tilslag til professor Gullberg for (Long term project funding North America) for prosjekt med 
tittelen “A four party training initiative focused on the mechanism of tissue and tumor fibrosis” 
med Universitetet i Toronto og UCSF. Prosjektet forventes å styrke samarbeidet mellom de ulike 
institusjonene i løpet av de neste fire årene. 


 NIFES – samarbeider om mastergrads- og ph.d.-veiledning. 
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 Instituttet har over mange år etablert samarbeid med Luxembourg Institute of Health ledet av Rolf 
Bjerkvig. I løpet av 2016 fikk senteret i Luxembourg startet opp CANBIO, et treningsprogram for 
stipendiater, som flere av instituttets forskere er involvert i.  


 UiB-finansierte postdoktorer på utenlandsopphold i USA og Japan.  


 Flere av instituttets forskere har aktive internasjonale samarbeid via deres deltakelse som partnere 
på EU prosjekt. 


 
Kommersialisering med utgangspunkt i forskningen ved instituttet: 
- BerGenBio AS – biotek firma som leier arealer og infrastruktur i instituttets lokaler. 
- Forny prosjekt til Aurora Martinez og etablering av Pluvia AS som er et selskap som skal forestå 
kommersialisering av forskning omkring Fenylketonuri.  
 
Oppfølging av handlingsplan for internasjonalisering: 
Del A – innsatsområde UiB i verden 
Delmål 1: SIU støttede samarbeid med Kina og Nord-Amerika og tildelte SPIRE midler slik beskrevet over. 
Delmål 2: 100 % av instituttets forskning er publisert i velrenommerte internasjonale kanaler. I tillegg har 
70 % av de publiserte artiklene i 2016 internasjonale medforfattere. 
Delmål 3: Ikke aktuelt for denne rapporten. 
Delmål 4: Flere av postdoktorene reiser på utenlandsopphold. I tillegg ble to stipendiater oppfordret til å 
reise på Erasmus-opphold i 2016. Det er derimot ikke tilrettelagt praktisk og økonomisk for lengre 
utenlandsopphold ved UiB. 
Delmål 5: De engelskspråklige nettsidene ved instituttet er like gode som de norske, i tillegg til at de fleste 
gruppesidene kun finnes på engelsk. 
 
Del B – Innsatsområde: Verden i UiB 
Delmål 1: Ved den store utskiftningsrunden i vitenskapelig personale i løpet av 2014 og 2015 ble halvparten 
av faste professorstillinger besatt av internasjonale forskere. Til enhver tid er 30-40 % av den vitenskapelige 
staben av internasjonal opprinnelse. 
Delmål 2: Ikke aktuelt for denne rapporten. 
Delmål 3: Vi har etablert et system for å ta imot internasjonale forskere og studenter. Synes at UiB har en 
lang vei å gå før vi blir «et eksellent vertskap for internasjonale studenter, ansatte og gjester». 
Delmål 4: IA 
 
Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 


 Flere av instituttets forskere deltar i infrastruktur nettverk støttet av EU som er del av ESFRI 
(European Strategy Forum on Research Infrastructures). Eksempler på slike er Euro-Bioimaging, EU-
Openscreen, European X-Ray Free-Electron Laser Facility, European Spallation Source. 


 Professor Petri Kursula er Norges representant i COST-nettverket Non-globular proteins (BM1405). 


 Instituttets forskere er relativt aktive i å søke EU og får henvendelser fra samarbeidspartnere i 
Europa. I 2016 hadde vi 6 aktive prosjekt og fikk tilslag på et prosjekt til på tampen av året.  


 
Innsendte EU søknader i 2016: 
Type utlysning Forsker Rolle i prosjektet Status 


MSCA-ITN-2016 Ruth Brenk Partner ? 
ERC Starting Grant Nils Halberg 2. runde Ikke-tilslag 
MSCA-ITN-2016 Marion Kusche-Gullberg Partner ? 
RIA-SFS-38-2016 Jan Haavik Partner Tilslag 
MSCA-ITN-2016 Aurora Martinez Partner ? 
RIA-SC1-PM-08-
2017 


Hrvoje Miletic Koordinator ? 


MSCA-ITN-EJD Donald Gullberg Partner ? 
 
 







 3 


Aktive EU søknader i 2016: 
Type EU prosjekt Acronym Forsker Rolle 


MSCA-ITN CAFFEINE Donald Gullberg Partner 
MSCA-ITN SwitchBoard Margaret Lin Veruki Partner 
MSCA-ITN MiND Jan Haavik Partner 
HEALTH-F2-2013 Aggressotype Jan Haavik Partner 
PHC-03-2015 CoCA Jan Haavik  Partner 
JPND research Synaptic… Clive Bramham Ikke konsortiet 


 
 
Tiltak for økt publisering 
Instituttet har ikke funnet det nødvendig med aktive tiltak for økt publisering. Publiseringsaktiviteten ved 
instituttet har vært jevn de siste årene: 
2010: 105 
2011: 112 
2012: 117 
2013: 145 
2014: 111 
2015: 128 
2016: 136 
I 2016 ble ca. 25 % av artiklene publisert i nivå II artikler. I tillegg fikk vi en økning i antall publiserte 
bokkapitler i forhold til årene før.  
 
Bergen,  
 
Rolf Reed   Donald Gullberg   Amra Grudic-Feta 
instituttleder   FU-leder    seniorkonsulent 
 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016

		Vedlegg 2 - Forskningsmelding for MOF 2016

		Sak 31-17 Vedlegg forskningsmeldingen 2016
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 43/17 


Sak nr.:  2017/3448  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
UTLYSING - FØRSTEAMANUENSIS I SJUKEPLEIEVITSKAP VED INSTITUTT 
FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
 
 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i sjukepleievitskap. Stillinga er finansiert over 
grunnbevillinga. Utlysing er i samsvar med fakultetets og instituttets rekrutteringsplan 
for vitskaplege stillingar. 
 
Instituttet ber i brev av 7.3.2017 om at stillinga vert lyst ut. Dei ønskjer berre norsk 
utlysingstekst og utlysing i Skandinavia. 
 
 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei stilling som 


førsteamanuensis (100 %) i sjukepleievitskap ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin.  
 


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 


 
 
 
08.03.2017 /ELSØ  
 
Vedlegg:  
Anmodningsbrev frå institutt 
Utlysingstekst og stillingsomtale 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
Telefon  
 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 BERGEN 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


Sakshandsamar 
Eldbjørg Sanden Søvik 
+47 55 58 61 42 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


 
Utlysing - førsteamanuensis (100 %) i sjukepleievitskap 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei fast 100 % stilling som 
førsteamanuensis i sjukepleievitskap. Stillinga er ledig i samband med at professor Berit 
Rokne sa opp si stilling med siste arbeidsdag 31.12.2016. Stillinga er bevillingsfinansiert. 
 
Vedlagt er utlysingstekst og stillingsomtale. Me ber om at stillinga berre vert lyst ut i 
Skandinavia då det er krav om undervisning på eit skandinavisk språk frå start i stillinga. 
 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Guri Rørtveit 
instituttleiar Siri Smith 
 administrasjonssjef 
 
 
 
vedl. 
 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2017/3448-ELSØ 07.03.2017 
  


 


 







 
Førsteamanuensis (100 %) i sjukepleievitskap  
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i sjukepleievitskap.  


Stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter 
og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede på 
denne sida. Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte professor Astrid 
Blystad, tlf.: 55 58 61 61, e-post: astrid.blystad@uib.no 


Kvalifikasjonar  
Søkjar må vere utdanna sjukepleiar, ha kompetanse tilsvarande norsk/skandinavisk 
doktorgrad og erfaring som forskar innan sjukepleiefagleg forsking. Erfaring med 
utvikling av utdanningsprogram er ein føremon.  Dokumentert evne til å skape 
forskingsmiljø gjennom nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt og evne til å 
generere forskingsmidlar vil bli vektlagt. Evne til samarbeid er naudsynt, og 
leiareigenskapar vil vere ein føremon. Det er eit spesielt ønskje at søkjar har 
kompetanse innan kvantitative forskingsmetodar og forskingsdesign, men kjennskap til 
kvalitative forskingsmetodar er og ein viktig kvalifikasjon. Søkjar bør ha god kunnskap 
om leiande vitskapsteoretiske- og metodologiske tradisjonar innan faget 
sjukepleievitskap. 
Undervisningsspråket er i hovudsak norsk. Den som vert tilsett, må kunne undervise på 
norsk eller eit anna skandinavisk språk, og inneha formelle pedagogiske kvalifikasjonar 
innan universitetspedagogikk/rettleiing. Noko undervisning på engelsk kan bli aktuelt. 
Dersom søkjar ikkje har dei nødvendige pedagogiske kvalifikasjonar, må søkjar forplikte 
seg til å gjennomføre pedagogisk utdanning innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode.  


Den som vert tilsett skal initiere og leia forsking, bidra i søknadar om eksterne midlar, 
publisere forskingsresultat, drive forskingsrettleiing, utføre studieadministrativt arbeid, ha 
ansvar for utvikling og gjennomføring av emnekurs, utføre undervisning og 
eksamensarbeid og ta på seg administrative oppgåver etter dei til ein kvar tid gjeldande 
reglar.  
Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.  


Løn  
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i 
lønsregulativet til staten ved tilsetjing, for tida 503 800 - 535 900 kr brutto pr. år. Vidare 
opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til 
Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere 
høgare løn.  


Vi kan tilby  
Eit arbeidsmiljø med lang og sterk fagtradisjon innan sjukepleievitskap, spanande 
arbeidsoppgåver, eit fagmiljø som har godt nasjonalt og internasjonalt nettverk, faglege 
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utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling, ein god 
pensjonsordning i Statens pensjonskasse og stilling i ei inkluderande 
arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).  


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn 
på nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva- kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere  


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


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


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


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


Søknad  
Slik søkjer du stillinga:  


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


• CV  
• vitnemål og attestar  
• fullstendig publikasjonsliste  
• liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar  
• ei liste over vitskaplege arbeid (maks 10) du vil det skal takast omsyn til  ved 


vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
  publikasjonar (pdf) 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.  


Søknaden 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.  


Nærare om tilsetjingsprosessen her.  







 


Stillingsomtale 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i sjukepleievitskap.  
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin er eit av fem institutt ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Til instituttet er det for tida 60 fast vitskapleg tilsette og 25 fast 
teknisk/administrativt tilsette. Instituttet har omlag 20 postdoktorar og 130 
doktorgradsstudentar. I tillegg er det omlag 120 masterstudentar i helsevitskap/helsefag. 
Dei vitskapleg tilsette er organisert i 10 faggrupper og 14 forskargrupper. 
 
Instituttet driv fleire masterprogram: Masterprogram i helsevitskap med studieretningane 
sjukepleievitskap, fysioterapivitskap, genetisk rettleiing og radiografi-/bioingeniør faga, 
klinisk master i manuell terapi for fysioterapeutar, erfaringsbasert master i helseleiing, 
kvalitetsforbetring og helseøkonomi, masterprogram i internasjonal helse, og instituttet 
er og tungt involvert i masterprogram i farmasi. Det føregår for tida ein revisjon av 
masterprogram i helsevitskap i retning meir tverrfaglege fordjupingsområde, som vil ta 
opp sentrale tema knytt til helse og samfunn. Instituttet har dessutan ansvar for 
undervisning i ei rekkje emne i legeutdanninga og ansvar for forskarskule i 
samfunnsmedisin og helsefag i tillegg til ein forskarskule i internasjonal helse. 
 
Personen som vert tilsett vil bli knytt til Faggruppe i sjukepleievitskap, og blir involvert i 
undervisning ved og drift av emne knytt til masterprogram i helsevitskap og i rettleiing av 
studentar med utdanning som sjukepleiar ved dette masterprogrammet. Vedkomande 
vel sjølv forskingsgruppe-tilhøyr, primært blant forskingsgrupper som arbeider direkte 
med sjukepleiefaglege problemstillingar, slik som Forskingsgruppe for fenomenologisk 
og helsefaglig forsking, Global helseantropologi eller Praxeologi. Den som vert tilsett vil 
bli involvert i å søkje om eksterne midlar, rettleiing av ph.d.-kandidatar, masterstudentar 
og å arrangere seminar, i tillegg til andre ordinære oppgåver.  
 
Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid i forsking så vel som i 
undervisning. Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det er eit krav at den som vert 
tilsett fyller kravet om å kunne undervise på norsk eller anna skandinavisk språk ved 
tilsetjing. Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, eller dokumentere at ei 
slik utdanning er fullført innan to år etter dato for tilsetjing.  
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale arbeidsplikt 
og faglege kompetanse kan den som vert tilsett bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organiseringa stillinga er knytt til.  
 
Pedagogiske kvalifikasjonar skal vektleggast ved tilsetjing av vitskaplege mellom- og 
toppstillingar ved Universitetet i Bergen. Søkjarar må dokumentere sine pedagogiske 
kvalifikasjonar.  
 
Dette kan ein gjere ved f. eks. å sende inn:   


• eksamensbevis for gjennomført pedagogisk utdanning 







• evalueringsrapportar av søkjar si undervisning 
• oversyn over undervisningsomfang og – nivå 
• oversyn over mastergrad- og ph.d.-rettleiing og resultat 
• mottekne studentprisar 
• eigne pedagogiske publikasjonar 
• eige undervisningskompendium og undervisningsmateriell 
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, 


så som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø  


 
Tilsetjing blir gjort på grunnlag av ei vurdering frå ein vitskapleg komité samt ei 
sjølvstendig vurdering gjort av tilsetjande organ, inkludert intervju, kontakt med 
referansar og eventuell prøving av undervisningskompetanse. 
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 29. mars 2017 
 
 
Sak 226/16 
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) ved Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert 
 
2016/13417 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 06/17  
Forlengelse av tilsettingsperiode som stipendiat (100 %) ved Institutt for klinisk 
odontologi 
 
2011/5146 
 
Vedtak.: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 23/17  
Utlysning - forsker (100 %) i biostatistikk/genetikk ved Klinisk institutt 2 (K.G. Jebsen 
senter for psykoseforskning og NORMENT), eksternt finansiert 
 
2017/635 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 
stilling som forsker (100 %) i biostatistikk/genetikk ved Klinisk institutt 2. Stillingen 
inngår i K.G. Jebsen-senteret for psykoseforskning og SFF Norsk senter for forskning 
på mentale lidelser (NORMENT), og er finansiert av K.G. Jebsen-senter for 
psykoseforskning. 
 


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


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


 
 
Sak 24/17  
Utlysing - postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2017/800 
 
Vedtak:  


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei stilling 
som postdoktor (100 %) ved Klinisk institutt 2, for ein periode på tre (3) år. Stillinga er 
knytt til prosjektet «Discovery of protective factors in patients with long-standing type 
1 diabetes», finansiert av UiB og Bergens forskingsstiftelse.  


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







Sak 25/17   
Utlysing - stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert  
 
2017/799 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei stilling 
som stipendiat (100 %) i tre (3) år ved Klinisk institutt 2. Stillinga er knytt til prosjektet 
«Unraveling genetic susceptibility to diabetes and related complications in 
populations from extreme environmental exposures», finansiert av UiB og Bergens 
forskningsstiftelse. 


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


 
Sak 28/17   
Tilsetting - universitetslektor (2 x 50 %) i farmasi (farmakologi) i 2 år ved Klinisk 
institutt 2, Senter for farmasi 
 
2016/3822 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 


 
Sak 30/17  
Tilsetting - stipendiat (100 %) i 4 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) 
 
2016/5004 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 31/17   
Tilsetting uten utlysning - forsker (20%) i 2 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, CISMAC (SFF), eksternt finansiert 


2014/12315 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet. 
 


Sak 32/17   
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 1 
 
2011/12941 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 33/17   
Endring av tilsettingsforhold som postdoktor fra 100% til 50 % over 6 år 
 
2016/13596 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 34/17   
Permisjon i 1 år fra stilling som forsker (100 %) ved Klinisk institutt 2 
 
2017/307 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 35/17  
Tilsetting - forsker (100 %) i 11 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/13379 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 36/17   
Utlysning - postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, knyttet til KG Jebsen senter 
for diabetesforskning  
 
2017/1914 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år ved Klinisk institutt 2, knyttet til KG 
Jebsen senter for diabetesforskning. Stillingen er finansiert av Universitetet i Bergen 
og inngår i ERC prosjektet «Novel Tools for Early Childhood Predisposition to 
Obesity», med forskningsmidler fra EU.  


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


 
 
Sak 37/17  
Forlengelse - forsker (20 %) i 1 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
eksternt finansiert 
 
2015/13306 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 38/17  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 1 
 
2016/13558 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 39/17  
Forlengelse - stipendiat ved Klinisk institutt 1 
 
2013/142 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 40/17   
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år i medisin 
(gynekologi) ved Klinisk institutt 2 
 
2017/2265 


Vedtak:  


Unntatt offentlighet. 
 
Sak 41/17   
Utlysing - stipendiat (14 x 100 %) i 4 år ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
2017/2255 
 
Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut fjorten (14) 


bevillingsfinansierte stillingar som stipendiat (100 %) med start 1. september 2017. 
Stillingane er for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 
månadar etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført før fire år. Stillingane vil bli 
knytt til det instituttet som er naturleg at prosjektet høyrer inn under. 


2. Tolv (12) av stillingane er opne stillingar for søkjarar med masterutdanning relevant for 
fakultetets forskingsfelt. 


3. To (2) av stillingane er opne stillingar innan odontologi for søkjarar med masterutdanning 
relevant for odontologisk forsking. 


4. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 42/17   
Utlysing - postdoktor (3 x 100 %) i 3 år ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
2017/2256 
 
Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut tre (3) 


postdoktor stillingar (100 %). Åremålsperioden for stillinga er tre (3) år, med høve til å 
forlenge perioden inntil fire år dersom eit forskingsopphald i utlandet skal inngå i 
perioden. Postdoktoren kan verte pålagt opp til 25 % pliktarbeid ved instituttet. Stillingane 
er bevillingsfinansierte og vil bli knytt til det instituttet det er naturleg at prosjektet til 
søkjaren høyrer til.  







2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 43/17  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år og 10 måneder ved 
Klinisk institutt 1 
 
2012/7969 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 44/17   
Tilsetting uten utlysning - professor II (10 % bistilling) i 4 år i nevropsykiatriske lidelser 
ved Institutt for biomedisin 
 
2011/6418 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 45/17   
Tilsetting - postdoktor (100 %) i 3 år ved SFF/CISMAC, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin 
 
2016/11657 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 46/17   
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) I 3 år og 2 måneder ved 
Klinisk institutt 2 
 
2014/2732 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 47/17   
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år og 1 måned ved 
Klinisk institutt 2 
 
2008/12258 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 48/17  
Tilsetting - forsker (100 %) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2016/12759 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 49/17  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 
2017/2552 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 50/17   
Tilsetting - professor II (10 % bistilling) i kreftgenomikk ved CCBIO i 1 år ved Klinisk 
institutt 1 
 
2016/11640 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 51/17   
Tilsetting - stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/11526 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 52/17   
Tilsetjing - forskar (100 %) i 1 år og 6 månadar ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2016/12774 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 53/17  
Utlysning - forsker (40 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2017/2768 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning av stilling som forsker for perioden 1. april 2017 til 31. mars 2018. Stillingen er 
tilknyttet prosjektet “HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and 
international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved 
stratification, treatment and health policy making”, finansiert av EU/H2020. 


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







 


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


 
 
Sak 54/17   
Tilsetting uten utlysning - universitetslektor (20 % bistilling) i 3 år og3 måneder ved 
Klinisk institutt 1  
 
2012/4327 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 55/17  
Utlysning - postdoktor (100 %) i 2 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/2861 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
midlertidig stilling som postdoktor (100 %) i «Biophysics of Cell Motility» for en 
periode på to (2) år. Stillingen inngår i professor Inari Kursula sin forskningsgruppe, 
og er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR).  


 
2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i samsvar med gjeldende standard for 


utlysning. 
 
Sak 56/17   
Tilsetting - forsker (2 x 50 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/7145 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 57/17  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 2 
 
2012/7967 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 58/17  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 2 
 
2012/592 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 







Sak 59/17   
Tilsetting uten utlysning - universitetslektor (20 % bistilling) i 3 år og 2 måneder ved 
Klinisk institutt 2 
 
2012/7937 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 60/17   
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 
2, eksternt finansiert 
 
2016/10986 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


Sak 61/17  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 3 år ved Klinisk institutt 2, 
eksternt finansiert 


 
2017/3024 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet. 
 
Sak 62/17  
Tilsetjing - postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert 
 
2016/12549 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 63/17  
Utlysning - postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/3120 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som postdoktor (100 %) i en periode på tre (3) 
år ved Institutt for biomedisin.  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Norges forskningsråd.   
    


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


 
 
 
 
 







Sak 64/17  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (13 % bistilling) ved Klinisk institutt 1, 
eksternt finansiert   
 
2017/3011 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
  
Sak 65/17  
Utlysning - forsker (50 %) i 1 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/3212 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (50 %) i medisin ved Institutt for 
biomedisin fram til 30.06.2017. Stillingen er knyttet til «Kristian Gerhard Jebsen 
Senter for Hjernekreft». 
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. 
    


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


 
Sak 66/17   
Tilsetting - postdoktor i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/13403 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
Sak 68/17  
Utlysning - postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2017/3295 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om  
utlysning av stilling som postdoktor (100 %). Stillingen er for en periode på 3 år og er 
knyttet til prosjektet “Beyond the synapse: The role of extrasynaptic receptors in a 
retinal microcircuit”, finansiert av Norges forskningsråd (NFR).  
 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Institutt for biomedisin. NFR-
prosjektet er godkjent og instituttet bekrefter at det er midler på prosjektet til stillingen.  
 


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


 
 
 
 
 
 







Sak 69/17   
Utlysing - professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) ved forskarutdanninga ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
2017/3052 
 
Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 20 % 
bistilling som professor II/førsteamanuensis knytt til forskarutdanninga ved fakultetet. 
Stillinga er bevillingsfinansiert og for ein periode på fire (4) år. Stillinga vert knytt til det 
institutt som er naturleg ut frå den tilsette sin forskingsprofil. Bistillinga er knytt til fast 
relevant hovudstilling utanfor UiB. 


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


 
 
Sak 70/17  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis (20 % bistilling) i 4 år og 3 måneder ved 
Klinisk institutt 1  
 
2013/8928 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 







Avholdte disputaser 2017 - pr. 14.03.2017
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 Bollig Georg K1 Jan Henrik Rosland Andreas Heller 13.02.2017 x
5 PHD Bunæs Dagmar Fosså IKO Knut Norvald Leknes Anne N. Åstrøm, Kamal Mustafa 24.02.2017 x
6 PHD Davies Richard Allan K2 Silke Appel Petra Vogelsang, Roland Jonsson 09.03.2017
7 PHD Gülcan Ferda IKO Anne N. Åstrøm Gunnar Ekback, Kristin Klock 10.03.2017 x
8 PHD Huun Johanna K2 Per Eystein Lønning Stian Knappskog 28.02.2017 x
9 PHD Leta Tesfaye K1 Ove Furnes Stein Håkon L. Lygre, Berit Rokne 10.03.2017


10 PHD Mohamedali Hiba Mohamed Hassan IKO Marit Skeie Ellen Berggreen, Manal I M Sharafeldin 03.02.2017 x
11 PHD Olsen Jan Roger K2 Karl Henning Kalland Anne M. Øyan, Xisong Ke 27.01.2017 x
12 PHD Omsland Maria K2 Vibeke Andresen Bjørn Tore Gjertsen 03.02.2017 x
13 PHD Sandvik Reidun Karin N. M. IGS Bettina Husebø Dag Aarsland, Geir Selbæk 12.01.2017 x


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


15 PHD Ulesido Fekadu Massebo IGS Bernt Lindtjørn Managido Meshesa, Gebre-Michael Teshome 27.01.2017 x
16 PHD Yassin Mohammed Ahmed IKO Knut Norvald Leknes Anna Wistrand, Kamal Mustafa, Zhe Xing 16.02.2017 x


Institutt Antall
K1 2
K2 4
IGS 5
IBM 1
IKO 4
Totalt 16







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2017 - pr. 14.03.2017
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveiledere


1 Alako Samrawit Hailu IGS Bernt Lindtjørn Kjell Arne Johansson, Ayalew Astatike
2 Almås Bjarte K1 Christian Beisland Ole Johan Halvorsen
3 Amare Hiwot Hailu IGS Bernt Lindtjørn Teferi Abegaz
4 Birkenes Thomas K1 Håvard Vistnes Eirik Johan Solheim, Ove Nord Furnes
5 Bjånes Tormod Karlsen K2 Bettina Riedel Jan Schjøtt, Emmet Mc Cormack
6 Bringeland Gerd Haga K1 Christian A. Vedeler Sonia Gavasso, Kjell-Morten Myhr
7 Chalabianloo Fatemeh IGS Jørgen Bramness Gudrun Høiseth, Kjell Arne Johansson
8 Chaudry Beenish Adeel K1 Ulrike Waje-Andreassen Annette Fromm, Halvor Næss
9 Eskerud Ingeborg K2 Mai Tone Lønnebakken Eva Gerdts


10 Fasmer Kristine Eldevik K1 Ingfrid Haldorsen Camilla Krakstad
11 Fischer Johannes Maria IKO Annika Rosén Marit O.S. Skeie, Karen Rosendahl


12 Fostervold Aasmund K2 Iren Høyland Løhr Knut Øymar, Arnfinn Sundsfjord, Ørjan Samuelsen, Jørgen Bjørnholt
13 Gaare Johannes J. K1 Charalampos Tzoulis Kristoffer Haugarvoll, Ole-Bjørn Tysnes
14 Gudbrandsdottir Gigja K1 Christian Beisland Hans Jørgen Aarstad
15 Harris Kristin K1 Arvid Steinar Haugen Stig Harthug, Erik Søfteland, Asgjerd Litlere Moi
16 Haugland Hilde K1 Cecilie Bredrup Eyvind Rødahl
17 Hernar Ingvild IGS Marit Graue Anne Haugstvedt, Ragnhild Strandberg, Grethe S. Tell
18 Husabø Gunnar IGS Einar Hovlid Jan Frich, Gunnar T. Bondevik
19 Husebye Elisabeth Synnøve K1 Nils-Erik Gilhus Marte-Helene Bjørk
20 Johnsen Boel K1 Stein Magnus Aukland Martin Biermann, Karen Rosendahl
21 Jouleh Bahareh K2 Tomas Eagan Rune Grønseth
22 K C Kunwar Jung IBM Aurora Martinez Ana Jorge Finnigan
23 Kristensen Torbjørn Berge K1 Jan-Erik Gjertsen Lars B. Engesæter, Eva Hansen Dybvik
24 Kvivik Ingeborg K2 Roald Omdal Cato Brede, Grete Jonsson
25 Langvatn Håkon K1 Håvard Dale Lars B. Engesæter
26 Latif Md Abdul IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig, Md Jubayer Al Hossain
27 Lernevall Lina Sophie D. IGS Pia Dreyer Asgjerd Litlere Moi, Eva Johanne Gjengedal
28 Löffeler Sven K1 Erik Skaaheim Haug Christian Beisland
29 Lønnebotn Marianne IGS Cecilie Svanes Jorunn Kirkeleit
30 Mahootchi Elaheh IBM Jan Haavik Petri Tapani Kursula
31 Novotny Vojtech K1 Nicola Logallo Annette Fromm, Lars Thomassen, Halvor Næss
32 Orsango Alemselam Zebdewos IGS Ingunn Engebretsen Bernt Lindtjørn, Eskindir Shumbulo
33 Paunas Flavia Teodora K1 Bjørn Egil Vikse Kenneth Finne
34 Steinsvik Elisabeth K. K1 Odd Helge Gilja Trygve Hausken
35 Strand Kristina K2 Johan Anders Fernø Gunnar Mellgren, Niklas Björkström
36 Teigland Tonje IGS Marjolein Iversen Grethe S. Tell, Johannes Haltbakk







37 Vindenes Hilde Kristin K2 Randi Bertelsen Cecilie Svanes, Stein-Håkon Låstad Lygre
38 Ødegaard Christine Henriksen IGS Ingunn Engebretsen Marius Veseth, Brynjulf Stige


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 3
K1 17
K2 7
IGS 10
IKO 1
Sum 38
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
FAKULTETSSTYRET 


 
INNKALLES TIL MØTE 


 


Onsdag 29. mars 2017 kl. 13.15 
 
 


Møtested: 
Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 
 
 
 
 
I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 25/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – Vurdering av habilitet  
   
Sak 26/17 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 08.02.2017, vedl.   
 
Sak 27/17 Økonomirapport per februar 2017       


Saksforelegg av 21.03.2017, vedl. (ePhorte 16/4966)  
 


Sak 28/17 Oppnevning av råd og innstillingsutvalg for Hjertefondet  
 Saksforelegg av 13.03.2017, vedl. (ePhorte 2009/7497)    
  


Sak 29/17  Årsrapport HMS 2016      
ePhorte 2017/776 
Saken ettersendes. 
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Sak 30/17 Utdanningsmelding 2016    
  Saksforelegg av 16.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/689)     
 
Sak 31/17 Forskingsmelding 2016      


 Saksforelegg av 17.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/689)   
 
Sak 32/17 Forskerutdanningsmelding 2016 


Saksforelegg av 14.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/689)    
 


Sak 33/17 Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 – Forslag til plan for 
arbeidet   
Saksforelegg av 22.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/1458)     
 


Sak 34/17 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet - ekstern styreleder   
 Saksforelegg av 19.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/4006)   


 
Sak 35/17 Tilsetjingsråd - delegering av fullmakt     


Saksforelegg av 13.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3602) 
 
Sak 36/17 Delegering av fullmakt til dekan – godkjenning av utlysning for 


professor- og førsteamanuensisstillinger  
Saksforelegg av 13.03.2016, vedl. (ePhorte 17/3641)    


  
Sak 37/17 Utlysning - Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (manuell terapi) – 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
 Saksforelegg av 26.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1380)   


 
Sak 38/17 Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (manuell terapi) –


 Institutt for global helse og samfunnsmedisin   
  Saksforelegg av 26.01.2017, vedl. (ePhorte 2017/1498)  
  
Sak 39/17 Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i helsefag 


(fysioterapivitskap) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 Saksforelegg av 15.02.2017, vedl. (ePhorte 17/2595)    
 


Sak 40/17 Utlysning – Førsteamanuensis (50 %) i helsefag 
(fysioterapivitskap) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 Saksforelegg av 15.02.2017, vedl. (ePhorte 2017/2601)    
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Sak 41/17 Utlysning – Førsteamanuensis i odontologi – Institutt for klinisk 
odontologi         
Saksforelegg av 03.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3288) 


         
Sak 42/17 Utlysning – Professor/førsteamanuensis (60 %) i medisinsk 


historie – Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
 Saksforelegg av 03.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3348)   


 
Sak 43/17 Utlysning -  Førsteamanuensis (100 %) sjukepleievitskap – 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
 Saksforelegg av 08.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3448) 


 
Sak 44/17 Utlysning -  Førsteamanuensis – Institutt for biomedisin 


 Saksforelegg av 08.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3466)   
 
Sak 45/17 Opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin 


(sykehjems-/eldremedisin) – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin      


  Saksforelegg av 02.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/9840)        
 
Sak 46/17 Opprykk til professor etter kompetanse – unntatt offentlighet, jf. 


offl. § 25, 1. ledd        
                        Saksforelegg av 14.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/9831)      
                                                                                                                                                                                                        
Sak 47/17 Tilsetting – Førsteamanuensis/professor (koordinator 50 %) i 


medisin tilknyttet Stavanger universitetssykehus – Klinisk institutt 
1/Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 08.3.2017, vedl. (ePhorte 2016/8799)    


 
Sak 48/17 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin 


(anestesiologi) – Klinisk institutt 1 – unntatt offentlighet, jf. offl. § 
25, 1. ledd          
 Saksforelegg av 02.03.2017, vedl. (ePhorte 2015/6055) 
 


Sak 49/17 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis (30 %, vikariat) i helsefag 
(fysioterapivitenskap) – Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
 Saksforelegg av 03.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/3187)     


 
Sak 50/17 Fast tilsetting som forsker - unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. 


ledd 
Saksforelegg av 21.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/3908) 
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Sak 51/17 Tilsetting – Instituttleder – Institutt for biomedisin   
 Saksforelegg av 20.03.2017, vedl. (ePhorte 2016/8339) 
 
Sak 52/17 Tilsetting – Instituttleder – Klinisk institutt 1    
 Saksforelegg av xx.032017, vedl. (ePhorte 2016/834  
 
II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 17.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
 
III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 22.03.2017, vedl. (ePhorte 2017/1540)      
  
IV  EVENTUELT  
 
Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 
 
Ingrid O. L. Hagerup, telefon: 55582919, e-post: ingrid.hagerup@uib.no 
 
22.03.2017/inghag (ePhorte 2017/1541) 





		FAKULTETSSTYRET

		Onsdag 29. mars 2017 kl. 13.15






 
Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
  Styresak: 34/17 


Sak nr.:  2017/4006  Møte: 29.3.2017  


 
 
 
Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet - ekstern styreleder 


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


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


o pkt. c -  Eksterne styremedlemmer i fakultetsstyret: 
 
 
Hva saken gjelder 
Dekanen ber i denne saken fakultetsstyret drøfte om fakultetet skal benytte seg av 
muligheten med to eksterne styremedlemmer som UiBs Regler for fakultetsorganene gir 
åpning for, og der et av de eksterne styremedlemmene oppnevnes som styreleder. 
 
I følge Regler for fakultetsorganene § 2B, skal  


a) Fakultetsstyret ha 9 eller 11 medlemmer med representanter valgt av og blant: 
Fast tilsatte i utdannings- og forskerstillinger (Gruppe A) 
Midlertidig tilsatte i utdannings- og forskerstillinger (gruppe B) 
Tilsatte i tekniske og administrative stillinger (Gruppe C) 
Studenter (Gruppe D) 


 
Studentene skal ha to medlemmer dersom styret består av 9 medlemmer og tre dersom 
styret har 11 medlemmer. 
 
b) Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder.  
 
c) Fakultetsstyret kan bestemme at det skal ha inntil to eksterne medlemmer. Disse 
oppnevnes av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret selv 
 
 
Fakultetsstyrets sammensetning 
Ved sammenslåing av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ble det fattet 
vedtak om sammensetning av fakultetsstyret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, 
universitetsstyresak 55/07 (14.6.2007) og 79/07 (13.09.2007), der bl. a. sammensetning av 
fakultetsstyret ble gitt dispensasjon fra Forskrift om fakultetsorganenes §2.  
 
Universitetsstyret godkjente at gruppe A i fakultetsstyret for Det medisinsk-odontologiske 
fakultet i perioden fra 1.1.- 1.8. 2009 bestod av 6 medlemmer, fire fra medisin og to fra 
odontologi. Fakultetsstyret hadde i denne perioden 13 medlemmer, dekanus, gruppe A (6 



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





medlemmer), gruppe b (1 medlem), gruppe C (1 medlem), og gruppe D (3 medlemmer) og et 
eksternt medlem fra Helse Bergen. 
 
Universitetsstyret vedtok videre (sak 32/08) at fakultetet med virkning fra 1. august 2009 
skulle etablere ordinære regler for fakultetsorganene. Reglene åpner for 9 eller 11 
medlemmer. Fakultetsstyret avgjør selv størrelsen og sammensetning, innenfor disse 
rammene. I møte 04.06.2009, sak 125/09, vedtok fakultetsstyret en modell med 9 
medlemmer med følgende sammensetning for perioden 2009-2013: 
 


Gr A – faste vitenskapelige: 4 medlemmer 
Gr C – teknisk/administrative: 1 medlem 
Gr B – midlertidig vitenskapelige: 1 medlem 
Gr D – studentene: 2 medlemmer 
Eksternt medlem: 1 medlem 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet har en ordning med enhetlig ledelse og ansatt dekan 
med virkning fra 01.08.2009 (universitetsstyresak 32/08, pkt. 4). I henhold til Regler for 
fakultetsorganene, § 2B, pkt. b) er dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, 
fakultetsstyrets leder.  
 
Fakultetsstyret sammensetning fra 1.8.2009: 
Valgkrets Tilknytning  Antall 
Tilsettes Dekan (styrets leder) 1 
Gruppe A – velges  Faste vitenskapelige 3 
Gruppe B – velges  Midl. Vitenskapelige  1 
Gruppe C – velges  Teknisk/administrative 1 
Gruppe D – velges  Studenter 2 
Oppnevnes Ekstern styremedlem 1 
Sum  9 
 
 
Eksterne styremedlemmer 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet hadde ekstern styrerepresentasjon i mange år; 
med eksternt styremedlem som observatør fra 2002 og vedtak om et eksternt styremedlem 
fra 2006, der det eksterne styremedlemmet skulle inviteres fra Helse Vest. Det medisinske 
fakultetet hadde gode erfaringer med dette og ekstern styrerepresentasjon ble derfor 
videreført etter sammenslåing av de to fakultetene i 2008.  
 
Økt ekstern representasjon i fakultetsstyret vil kunne bidra med andre typer kunnskap og 
erfaringer og dermed gi styret en større breddekompetanse. Universitetet er en stor 
samfunnsaktør og fakultetet har en bred kontaktflate. Med ekstern representasjon fra flere 
samfunnsområder kan fakultetsstyret få økt kompetanse med høy relevans for fakultetets 
forskning, utdanning, innovasjon og formidling. Dette vil også ha betydning i relasjon til 
utvikling av UiBs satsing på klynger som strategisk virkemiddel, en satsing som er aktuell og 
svært viktig for fakultetet. 
 
Ekstern representasjon og eksterne styreledere i fakultetsstyrene blir stadig mer utbredt i 
universitetssektoren, bl.a. finnes dette i dag ved UiO, NTNU og UiT. Ved Universitetet i Oslo 
har Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet 2 eksterne styremedlemmer av 
totalt 9 medlemmer. Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU har ekstern styreleder 
og et eksternt styremedlem av totalt 10 medlemmer og Det helsevitenskapelige fakultet ved 
Universitetet i Tromsø har ekstern styreleder og 2 eksterne styremedlemmer. 
 







Ved UiB skal nå Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gjennomføre en forsøksordning 
med to eksterne styremedlemmer der disse skal være henholdsvis styreleder og nestleder. 
Modellen innebærer at ansatt dekan, som fakultetets øverste leder, legger fram saker for 
fakultetsstyret.  
 
 
Forsøksordning med eksternt styremedlem og ekstern styreleder   
Fakultetsstyret har i dag 9 medlemmer, med et eksternt styremedlem og dekanen er styrets 
leder.  
 
I en alternativ styresammensetningen med 9 styremedlemmer kan ekstern representasjon 
økes til to medlemmer ved at dekan går ut av styret. Som en prøveordning kan fakultetet be 
om at universitetsstyret oppnevner to eksterne styremedlemmer, hvorav ett av de to eksterne 
styremedlemmene kan foreslås oppnevnt som fakultetsstyrets leder.  
 
Styret må ha en fast nestleder, jfr. dagens ordning der dekanen, og ved dennes forfall 
prodekanen, er fakultetsstyrets leder. Ved ekstern styreleder må det oppnevnes en nestleder 
som er fast stedfortreder for styreleder. Nestleder/fast stedfortreder for styrets leder må være 
medlem av styret, og det foreslås at et medlem fra Gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret 
som fast stedfortreder. 
 
Dekanen vil i denne forsøksordningen som fakultetets øverste leder gå inn som 
saksforbereder for fakultetsstyret, med tale- og forslagsrett, men ikke ha stemmerett. 
 
Fakultetsstyrets sammensetning i forsøksordningen: 
Valgkrets Tilknytning  Antall 
Oppnevnes Ekstern styreleder 1 
Gruppe A – velges  Faste vitenskapelige, hvorav et medlem fra 


Gruppe A  oppnevnes som nestleder og fast 
stedfortreder for styreleder 
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Gruppe B – velges  Midl. vitenskapelige  1 
Gruppe C – velges  Teknisk/administrative 1 
Gruppe D – velges  Studenter 2 
Oppnevnes Ekstern styremedlem 1 
Sum  9 
 
 
Nominasjon og oppnevning av eksternt styremedlem og ekstern styreleder 
Det vil være av vesentlig betydning å finne eksterne kandidater med rett kompetanse og 
nødvendig innsikt i fakultetets og universitetets virksomhet. De eksterne representantene og 
vararepresentantene må representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet 
mellom fakultetet og viktige bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere 
spekter av kunnskap og erfaring fra forsknings- og utdanningssektoren, næringsliv, 
forvaltning og samfunnsliv.  
 
Fakultetet må gjennomføre en bred og inkluderende prosess der institutter, sentre og 
studenter inviteres til å foreslå kandidater til vervene som eksternt styremedlem og 
varamedlem, og som styreleder. 
 
Det foreslås at dekanen oppnevner et nominasjonsutvalg bestående av medlemmer med 
erfaring fra lederroller på institutt- og fakultetsnivå, samt leder av Medisinsk-Odontologisk 
studentutvalg. Utvalget ledes av dekanen selv og skal gå gjennom forslagene og eventuelt 
supplere forslagene til nominasjon av ekstern styreleder og eksternt styremedlem med 
vararepresentant, som legges fram for fakultetsstyret.  
 







Fakultetsstyret nominerer kandidatene og sender nominasjonen til universitetsstyret som i 
henhold til UiBs regler for fakultetsorganer oppnevner eksternt styremedlem og varamedlem, 
samt ekstern styreleder. 
 
 
Evaluering 
Forsøksordningen evalueres 1 år før utgangen av neste valgperiode i 2021. Fakultetsstyret, 
fakultetsledelsen og instituttlederne vil involveres i evalueringen, som vil ta utgangspunkt i 
intensjonen bak forsøksordningen. Det foretas gjerne en felles evaluering med Det 
matematisk-naturvitenskapelig fakultet. 
 
 
Saken legges fram for fakultetsstyret til drøfting, med følgende  
forslag til vedtak 
 


1. Fakultetsstyret vedtar å søke om en forsøksordning med ekstern styreleder for 
valgperioden 2017-2021. 
 


2. Nominering av eksterne kandidater skjer i fakultetsstyret etter forslag fra et 
nominasjonsutvalg og i tråd med føringene om prosess for innhenting av forslag slik 
det framkommer i saksforelegget. Dekan får fullmakt til å oppnevne 
nominasjonsutvalget. 
 


3. Ekstern styreleder og eksternt styremedlem og varamedlem oppnevnes av 
Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret. 


 
4. Et medlem fra gruppe A oppnevnes av fakultetsstyret som nestleder/fast stedfortreder 


for styreleder. 
 


5. Dersom universitetsstyret innvilger søknaden om forsøksordning med ekstern 
styreleder, får fakultetsstyret følgende sammensetning: 
Valgkrets Tilknytning  Antall 
Oppnevnes Styreleder (ekstern) 1 
Gruppe A – velges  Faste vitenskapelige, hvorav et medlem fra 


Gruppe A oppnevnes som nestleder og fast 
stedfortreder for styreleder 
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Gruppe B – velges  Midl. vitenskapelige  1 
Gruppe C – velges  Teknisk/administrative 1 
Gruppe D – velges  Studenter 2 
Oppnevnes Ekstern styremedlem 1 
Sum  9 


 
6. Dekanen, og ved dennes forfall prodekanen, er fakultetsstyrets leder fram til ekstern 


styreleder er oppnevnt av Universitetsstyret. 
 


7. Prøveordningen med ekstern styreleder evalueres før utløp av styreperioden, gjerne 
ved felles evaluering med Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet. 


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth  
Fakultetsdirektør  


Gerd Johannessen 
Seksjonssjef 


 


19.03.2017 INSE/GEJ 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 37/17 


Sak nr.:  2017/1380  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
UTLYSING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I HELSEFAG (MANUELL TERAPI) 
VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
 
 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig 2 x 50 % fast stilling 
som førsteamanuensis i helsefag (masterprogram i manuell terapi). Dei to stillingane 
vil ha noko ulikt innhald og ulikt krav til utdanning, og er difor registrert som to 
separate saker. Stillingane er finansiert over grunnbevillinga. Utlysing er i samsvar 
med fakultetets og instituttets rekrutteringsplan for vitskaplege stillingar. 
 
Instituttet ber i brev av 24.1.2017 om å lyse ut ei fast 50 % stilling som 
førsteamanuensis i helsefag, knytt til klinisk masterprogram i manuell terapi. 
Fagområdet for stillinga er knytt til muskelskjelettplager, laserbehandling og 
ultralydsavbilding. Det er krav om norsk ph.d.-grad i relevant fagområde, norsk 
autorisasjon som fysioterapeut og utdannings-/forskingsbakgrunn innan muskel- og 
skjelettlidingar. 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei fast stilling 


som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk masterprogram i manuell 
terapi) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Fagområdet for 
stillinga er knytt til muskel- skjelettplagar, laserbehandling og 
ultralydsavbildning.  
 


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


 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
rekrutteringssjef 
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26.01.2017 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Anmodningsbrev frå institutt  
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk 
 
 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Telefon 


Postadresse 
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Armauer Hansens Hus
Bergen


Sakshandsamar
Eldbjørg Sanden Søvik
+47 55 58 61 42
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utlysing - førsteamanuensis (50 %) i helsefag
Professor Alice Kvåle har sagt opp si stilling med siste arbeidsdag på instituttet 1.7.2017. 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ynskjer å lyse ut 2 x 50 % stilling som 
førsteamanuensis i helsefag (masterprogram i manuell terapi). Dei to stillingane vil ha noko 
ulikt innhald og ulikt krav til utdanning, og anmodning om utlysing er difor registrert som to 
separate saker i ephorte.


Denne anmodninga om utlysinga gjeld ei fast 50 % stilling som førsteamanuensis i helsefag, 
knytt til klinisk masterprogram i manuell terapi. Fagområdet for stillinga er knytt til 
muskelskjelettplager, laserbehandling og ultralydsavbilding. Det er krav om norsk ph.d.-grad i 
relevant fagområde, norsk autorisasjon som fysioterapeut og utdannings-/forskingsbakgrunn 
innan muskel- og skjelettlidingar.


Stillinga er finansiert over annuum.


Vedlagt er utlysingstekst og stillingsomtale.


Venleg helsing


Guri Rørtveit
instituttleiar Siri Smith


administrasjonssjef


vedl.


Referanse Dato


2017/1380-ELSØ 15.02.2017
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Vedlegg
1 Utlysingstekst
2 Finansiering ok







Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk 
masterprogram i manuell terapi) 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 
er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (klinisk 
masterprogram i manuell terapi). 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 
plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger 
nede på denne sida. 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte professor Jan M. Bjordal, tlf.: 
55 58 60 37, e-post: Jan.Bjordal@uib.no 


Kvalifikasjonar 


Søkjar må ha norsk ph.d.-grad i relevant fagområde eller tilsvarande kompetanse. Det er 
krav om norsk autorisasjon som fysioterapeut og utdannings-/forskingsbakgrunn innan 
muskel/skjelett-lidingar. Undervisningsspråket er i hovudsak norsk. Den som vert tilsett, 
må kunne undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk, og inneha formelle 
pedagogiske kvalifikasjonar innan universitetspedagogikk/rettleiing. Dersom søkjar ikkje 
har dei pedagogiske kvalifikasjonar som trengs, må søkjar forplikte seg til å gjennomføre 
pedagogisk utdanning innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 


Søkjar skal initiere og leia forsking, publisere forskingsresultat, drive forskingsrettleiing, 
utføre studieadministrativt arbeid, ha ansvar for utvikling og gjennomføring av emnekurs, 
utføre undervisning og eksamensarbeid, og ta på seg administrative oppgåver etter dei 
til ein kvar tid gjeldande reglar. 


Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Løn 


Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for 
tida 503 800 - 535 900 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved 
tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 
aktuelt å vurdere høgare løn. 


Vi kan tilby 


Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver på eit fakultet med 
fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt, faglege utfordringar med gode 
høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling, ein god pensjonsordning i Statens 
pensjonskasse, gode velferdsordningar og stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd 







(IA-verksemd). 


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn 
på nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva- kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 


Retningsliner 


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


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


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


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


Søknad 


Slik søkjer du stillinga: 


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


 CV 


 vitnemål og attestar 


 fullstendig publikasjonsliste 


 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


 ei liste over vitskapelege arbeid (maks 10) du vil det skal takast omsyn til ved 
vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde


 publikasjonar (pdf)


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







søknaden. 


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


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


Nærare om tilsetjingsprosessen her. 


Stillingsomtale 


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig fast 50 % stilling i 
helsefag (klinisk masterprogram i manuell terapi). Stillinga vil vere knytt til 
Faggruppe i fysioterapivitenskap og Forskingsgruppa i fysioterapi. 


Muskelskjelettplagar, laserbehandling og ultralydsavbilding er sterke 
forskingsområder i gruppa. Ein poliklinikk med apparat for ultralydsavbilding og 
smertemåling er ei viktig eining i forskingsinfrastrukturen. Undervising og rettleiing 
er i hovudsak knytt til klinisk mastergradsprogram i manuell terapi og 
masterprogram i helsefag, studieretning fysioterapivitskap. Søkjar må kunne bidra 
med relevant forsking, undervisning og rettleiing av masterstudentar og ph.d.-
kandidatar på dagleg basis. 


Det er krav om utdanningsbakgrunn i fysioterapi. Den som vert tilsett må ha norsk 
ph.d.-grad i relevant fagfelt eller tilsvarande kompetanse. God evne til 
kommunikasjon og evne og vilje til samarbeid vert vektlagt særskilt. Søkjar bør ha 
fagleg og pedagogisk erfaring med ansvar for emne og vidareutvikling av emne 
som inngår i fysioterapirelaterte mastergrader. Undervisningsspråket er til vanleg 
norsk. Det vert kravd at den som blir tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna 
skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. 


Den som vert tilsett vil og kunne verte pålagt å delta i instituttet si generelle 
undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet elles. Ein viser til dei 
generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som vert tilsett og verte pålagt undervisning, 
rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt 
til. 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas 
reell vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjar 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 mastergrad- 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 vitskapleg nemnd samt ei 
sjølvstendig vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju, kontakt med 
referansar og eventuell prøving av undervisningskompetanse. 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev frå institutt

		Vedlegg 2 - Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 35/17 


Sak nr.:  2017/3602  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
TILSETJINGSRÅD – DELEGERING AV FULLMAKT  
 
 
Grunnlagsdokument 
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 
 


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.  
 
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.  


 
 
Kva saka gjeld 
Denne saka gjeld forslag om delegering av fullmakt til tilsetjingsrådet for utlysing og 
tilsetjing i fast stilling som forskar ved tilsetjingsperiode frå og med to (2) år.  
 
 
Bakgrunn 
Ein viser til universitetet sitt arbeid og tiltak for å redusere omfanget av mellombels 
tilsetjing og fakultetsstyret sitt vedtak i sak 95/16; 
 


1. Forskere kan tilsettes i faste stillinger på eksterne midler dersom prosjektet forventes å vare 
mer enn to år og dersom det forventes ytterligere midler til prosjektet. 


2. Slike tilsettingsforhold skal avsluttes ved oppsigelse dersom inntektene til det eksterne 
prosjektet faller bort. 



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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Fakultetsstyret har oppnemnt tilsetjingsråd for åremålsstillingar som stipendiat og 
postdoktor, samt eksternt finansierte mellombels forskarstillingar (sak 44/09), og 
vedtatt retningsliner for Det medisinsk-odontologiske fakultet sitt tilsetjingsråd for 
åremålsstillingar som stipendiatar og postdoktorar samt eksternt finansierte 
forskarstillingar (sak 85/09).  
 
Fullmaktene til tilsetjingsrådet er seinare utvida, jfr. fakultetsstyresak 137/09; 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet anmoder    
Universitetsstyret om å utvide fullmaktene til tilsettingsrådet ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet til også å innebære at tilsettingsrådet kan: 


2. Vedta utlysning og tilsetting av åremålsstillinger i 20 % som professor II, 
førsteamanuensis 20 % og universitetslektor 20 %  


3. Tilsette personer uten utlysning i ovennevnte stillingskategorier dersom det er 
tilsetting på eksterne midler til en bestemt person 


 
Fakultetsdirektøren sine merknadar 
Tilsetjingsrådet ved fakultetet har fått delegert mynde til å fatte vedtak om utlysing og 
tilsetjing i rekrutteringsstillingar, bistillingar og mellombels stillingar som til dømes 
forskarstillingar. I samband med vedtak i sak 95/16, at forskarstillingar med tilsetjing 
frå og med 2 år skal lysast ut som faste stillingar, er det ifølge Reglement om 
ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger, 
fakultetsstyret som skal fatte vedtak om utlysing og tilsetjing i faste forskarstillingar. 
 
For å forenkle og effektivisere sakshandsaminga for utlysing og tilsetjing i faste 
forskarstillingar, ber ein fakultetsstyret vurdere om vedtak om utlysing og tilsetjing av 
forskarar i fast stilling kan bli delegert til tilsetjingsrådet.  
 
Følgjande prinsipp vert lagt til grunn for eksternt finansierte forskarstillingar: 


• Forskaren skal vere medlem i forskargruppa som fagfeltet høyrer inn under 
• Lønsutgiftene skal vere 100 % eksternt finansiert  
• Det vert forventa at forskaren bidreg til å innhente eksterne prosjektmidlar til 


fagmiljøet, til både seg sjølv og andre, frå NFR, EU og andre kjelder 
• Det vert forventa at forskaren har sin forskingsaktivitet finansiert av prosjekta 


forskaren og forskingsgruppa rundt forskaren arbeider med 
• Instituttleiar kan pålegge forskaren arbeid inn mot bestemte forskingsprosjekt 
• Forskaren kan ikkje verte pålagt, men heller ikkje nekte, å inneha verv, delta i 


komitear, utval m.m. innan UiB 
• Forskaren har ikkje undervisningsplikt, men det vert forventa at forskaren rettleier 


ph.d.-kandidatar i den grad dette inngår som ein naturleg del av forskingsaktiviteten i 
forskingsgruppa 


• Forskaren har rettigheiter knytt til UiB sitt valreglement som gruppe A-medlem 
• Forskaren kan søkje om kompetanseopprykk etter reglementet for opprykk, 


https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2017 10.3.2, Reglar for opprykk til forskar kode 
1183 


 
 



https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2017%2010.3.2
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Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar at tilsetjingsrådet ved 


fakultetet får fullmakt til å fatte vedtak om utlysing og tilsetjing i fast stilling som 
forskar ved tilsetjingsperiode frå og med to (2) år.  


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


 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
rekrutteringssjef 


 
 
 
13.3.2017 /ELSØ  





		Saksforelegg






1 
 


 
UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk - odontologiske fakultet 
 
  Styresak: 27/17 


Sak nr.:  16/4966  Møte: 29.03.2017 


 
Økonomirapport februar 2017 
 


 
 


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


 


 


Hva saken gjelder 
Denne saken gjør rede for; 


• Økonomistatus pr februar 2017  
• Årsprognose for grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet.  
• Utvikling i eksternt finansiert virksomhet 


 


Sammendrag  


Totaløkonomien 
Kostnadskontrollen ved fakultetet i starten av året vurderes som god. Avvikene skyldes i hovedsak 
periodiseringsavvik ved at kostnader er regnskapsført tidligere enn budsjettert (investeringer) og noen 
forskutteringer.  Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet og dette vil følges opp nærmere ut over i året.  
 
Prognosen for overføring i grunnbevilgningen til 2017 er satt til 15 millioner kroner, og prognosen for eksternt 
finansiert prosjektaktivitet er satt til 235 millioner kroner som er likt årsbudsjettet.  


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 februar har fakultetet et overskudd på 38,8 millioner kroner som er 0,9 millioner lavere enn budsjettert.  


Eksternt finansiert virksomhet 
Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet, hovedsakelig for NFR- og EU-aktivitet. Så langt er det ingen 
signaler på at aktiviteten for hele 2017 blir lavere enn forventet og avvikene pr februar er mer av teknisk 
karakter. 


Ekstern aktivitet 
I vedlegg er det gitt en fremstilling av utviklingen av de eksterne aktiviteten ved fakultetet både i kroner og 
årsverk. Det er viktig å opprettholde et høyt og stabilt nivå på eksterne bidrag til forskningen og det vurderes 
fortløpende tiltak for å tilrettelegge for gode rammebetingelser for forskning. 
 
Med en årlig aktivitet på rundt 250 millioner kroner og mer enn 250 personer lønnet direkte av eksterne 
midler, finansierer eksterne bidrag store deler av vår forskning. Eksterne midler tildeles ofte for perioder fra 1 
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til 4 år og dette er en kort tidshorisont både for forskning og ansettelsesforhold. God forskning bygges over tid 
og videre utvikling er avhengig at vi klarer å holde et høyt nivå på ekstern finansiering i lang tid framover. 
 
Det forventes ikke at grunnbevilgningen øker i årene fremover. Vårt fakultet har en ambisjon om mer og 
bedre forskning og da må vi søke mer eksterne bidrag. Det er nødvendig å utnytte de samlede ressursene ved 
fakultetet best mulig, slik at vi kan påta oss mer prosjektfinansiering i årene framover. Utvikling av en 
helhetstenkning for grunnbevilgning og ekstern finansiering, koblet med langsiktig planlegging, er nøkkelen 
for å få dette til. 
 


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.  
 
Mars - eksternt finansiert virksomhet (BOA) 
April - årsverksanalyse 
Mai  - langtidsbudsjett og forventninger framover i tid 
Juni  - Instituttøkonomien 
 
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 februar 2017 til orientering.  
 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
Assisterende fakultetsdirektør 


 
 
Vedlegg:  


- Økonomirapport pr. februar 2017 
- Eksternt finansiert aktivitet (BOA) 


 
 
 
21.03.2017 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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Sak 27/17 VEDLEGG 1 fakultetsstyremøte 29. mars 2017 
 
UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport MOF februar 2017  
Grunnbevilgningen (GB) 
Etter to måneder i 2017, har fakultetet et negativt avvik på 0,9 millioner kroner. Avvikene er relativt sett 
små, og så tidlig i året er det usikkert med utviklingen fremover. 
 
De enkelte elementene i resultatet gjennomgås nedenfor. 
 
Tabell 1: Regnskap pr februar 2017 (tall i hele 1 000) 


 


Inntektene pr februar er 0,8 millioner kroner høyere enn budsjettert. Det er instituttinntektene som er 
høyere enn budsjettert. Enkelte kjernefasiliteter har høyere inntekter enn forventet, men dette kan endre 
seg gjennom året. 
 
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: Det er pr februar kjøpt varer og utstyr for til sammen 1,3 millioner kroner. Det er 0,8 
millioner kroner mindre enn budsjettert som er periodiseringsavvik og utstyrskjøpene vil komme senere i 
år. 
 
Lønnskostnadene pr februar er 88,4 millioner kroner. Det er 2,3 millioner mindre enn budsjettert, men 3,9 
millioner kroner (5%) høyere enn på samme tid i fjor. Generelt er det lavere personalkostnader enn 
budsjett på de fleste enheter. Det største positive avviket er på rekrutteringsstillinger hvor en del av 
tilsettingene har hatt oppstart noe senere enn forutsatt. 
 
Andre driftskostnader er 9,3 millioner kroner ved utgangen av februar. Det er 0,5 millioner mer enn 
budsjett og skyldes i hovedsak periodiseringsavvik, det vil si at kostnadene kommer seinere i år. 
 
Netto internhandel (interne inntekter og interne kostnader) er 5,6 millioner kroner ved utgangen av 
februar. Dette skyldes i hovedsak at det er regnskapsført mindre interne inntekter enn budsjett. Vi kan så 
tidlig i året ikke se at det har en annen årsak enn periodiseringsavvik, det vil si at inntektene kommer 
seinere i år. 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik 


%
Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Inntekter 690 515      137 781     138 614     832     0,6 % 127 640 9 %
Utstyr og varekjøp 25 191        2 115         1 340         775     36,6 % 2 771 52 %
Lønn 512 472      90 765        88 426        2 339  2,6 % 84 497 -5 %
Andre driftskostn 92 791        8 815         9 328         -513    -5,8 % 8 747 -7 %
Internhandel 60 038        11 271        15 652        -4 381 -38,9 % 11 018 -42 %
Sum kostn 690 492      112 966     114 746     -1 780 -1,6 % 107 033    -7 %
Driftsresultat 24              24 815       23 867       -948    20 607      16 %
Overføringer fra året før 14 976        14 976        14 975        -2        20 937


Resultat 15 000        39 792        38 842        -950    41 544      
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Avskrivningsinntekter (motpart 81) pr februar er 3,9 millioner kroner. Det er litt lavere enn forventet. Pr nå 
er det gjort få store investeringer, men arbeides med å få på plass flere store investeringer gjennom året. 
Det er ofte vanskelig å forutse når disse kommer. 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Pr februar er den eksterne aktiviteten 27,3 millioner kroner. Det er 11,0 millioner lavere enn budsjett og 7,1 
millioner lavere enn på samme tid i fjor. Den vesentlig delen av dette avviket skyldes aktivitet (7,7 millioner 
kroner) helt på slutten av fjoråret hvor det ble gjort en avsetning for kostnadene, men så langt i år er ikke 
regningen betalt. Det forventes at etterslepet i hovedsak vil ta seg inn i løpet av de neste månedene. 
 
 
Tabell 4: BOA pr februar 2017 (tall i hele 1 000) 


 


Oppdragsaktiviteten er 0,6 millioner kroner pr februar. Det er som forventet og på samme nivå som i fjor. 
Det er i hovedsak IGS som har oppdragsaktivitet.  
 
Norges forskningsråd (NFR): Pr februar er aktiviteten 14,5 millioner kroner. Det er på nivå med samme tid i 
2016, men 4,2 millioner kroner lavere enn budsjettert. De største avvikene er ved IBM og K2 og skyldes noe 
forsinket oppstart på noen stillinger samt noen tekniske forhold. Begge instituttene forventer aktivitet som 
planlagt for året sett under ett. 
 
EU-prosjekter: Aktiviteten pr februar er 1,6 millioner kroner. Det er på samme nivå som i fjor, men om lag 
0,4 millioner lavere enn budsjett. Den største delen av EU-aktivitet er knyttet til K2 og instituttet melder at 
de forventer aktivitet som budsjettert året sett under ett. 
 
Annen bidragsaktivitet: Pr februar er 10,6 millioner kroner. Det er vesentlig lavere enn både i fjor (-7,6 
millioner kroner) og enn budsjettert (6,3 millioner kroner). Hovedårsaken er en større utstyrsinvestering 
(4,6 millioner kroner) som ble gjort på slutten av fjoråret. Utstyret er kommet i hus, men er ikke ferdig 
testet. Derfor er ikke regningen betalt pr februar. Dette er regnskapsteknisk og vil rettes opp iløpet av de 
nærmeste månedene. 
 
Tabell 5: Annen bidragsaktivitet pr februar 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 


 
 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 4 300 629 597 -33 533 63


NFR - bidragsaktivitet* 109 700 18 607 14 456 -4 151 14 110 346            


EU - bidragsaktivitet 13 300 2 070 1 625 -445 1 604 21              


Annen bidragsaktivitet 107 700 16 929 10 602 -6 327 18 161 -7 559        
Sum BOA 235 000 38 235 27 279 -10 956 34 408 -7 129


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 3 913 3 632 -281 23 586


Organisasjoner -1 216 139 1 355 -7 164


Gaveforsterkning 1 121 546 -574 8 543


Gaver 9 454 2 724 -6 730 58 809


Næringsliv/privat 760 453 -307 5 328


Stiftelser 2 434 2 385 -49 15 393


Annet 464 737 273 3 205


Totalsum 16 929 10 617 -6 313 107 700
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Overføringer BOA: Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved utgangen av februar 111,2 millioner kroner. 
Ved avslutning av regnskapet, hadde vi forskuttert 15, 6 millioner kroner knyttet til NFR-aktiviteten. Det er 
ikke ønskelig å forskuttere store beløp på bidragsprosjekter og instituttene har fokus på dette i sin dialog 
med NFR. 
 
Tabell 7: Overføringer BOA pr februar 2017 (tall i 1 000 NOK) 


 


Vurdering av årsresultat 2017  
Fra 2016 hadde fakultetet med seg en positiv overføring på 15,0 millioner kroner, hvorav 29,3 millioner 
kroner var positive overføringer på øremerkede prosjekter mens det ble overført et underskudd på annuum 
på 14,3 millioner kroner. 
 
Vurderingene ved starten av 2017 er at det forventes en tilsvarende overføring til 2018, men at det pr nå er 
usikkert hvordan fordelingen blir mellom øremerkede tiltak og annuum. 
 
Når det gjelder den eksterne aktiviteten opprettholdes målet som satt i budsjettet på en aktivitet på 235 
millioner kroner. 
 
Overføring av eksterne midler til 2018, forventes å bli i størrelsesorden 100 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.  
 
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 februar 2017 


 
 


 
 
13. mars 2017  Ørjan Hauge og Beathe Bjørneberg 


Finansieringski
lde Overføring


Oppdragsaktivitet 7 602
NFR - bidragsaktivitet -15 646
EU - bidragsaktivitet 7 985
Annen bidragsakt Statlige 14 433


Organisasjoner 1 215


Gaver 52 927


Gaveforsterkning 18 261


Næringsliv/privat 6 671


Stiftelser 6 233


Annet 11 497


Totalt Annen bidragsaktivitet 111 237
Totalsum 111 179


I/K
 Hittil i år - 


budsjett
 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


Kostn. 1 025 81 945 7 705
Overf. -10 905 -10 905 0 -7 705
Resultat -9 880 -10 824 945 0
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Vedlegg 2 - Fakultetsstyresak 29.03.2017 


Eksternt finansiert aktivitet (BOA) 
Den eksternt finansierte forskningsaktiviteten vår varierer naturlig fra år til år i takt med alle de 
eksternt finansierte prosjektene som utgjør fakultetets samlede bidrags- og oppdragsfinansierte 
aktivitet (BOA). De siste årene har vi hatt noe vekst og da særlig i NFR-finansierte prosjekt. I 2016 var 
den eksternt finansierte aktiviteten 247 millioner kroner og det var vel 177 årsverk ansatt. 


Hovedtall og utvikling 
Fra 2011 - 2016 har den eksternt finansierte aktiviteten vokst med omlag 50%. Noe av variasjonen fra 
år til år skyldes eksternt finansierte utstyrskjøp, hovedsakelig fra NFR og gaver fra private, særlig 
Bergens forskningsstiftelse. 
 
Våre tre sentre for fremragende forskning (SFF) står for en god del av veksten i NFR-aktiviteten de 
siste årene. I 2016 utgjør de tre SFF’ene (NORMENT, CCBIO og CISMAC) nær en 1/5 av aktiviteten. 
 
Tabell 1 Utvikling eksternt finansiert aktivitet 2011 - 2016 


 
 
Et annet særtrekk ved vår eksternt finansiert aktivitet, er at vi har betydelig aktivitet som ikke 
gjenspeiles i vår økonomiske rapportering, men som vi står ansvarlig for. Dette er midler som UiB 
mottar og viderefordeler til andre forskningsinstitusjoner både i Norge og utlandet. Mye av denne 
aktiviteten ligger ved Senter for internasjonal helse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
(IGS). Slike midler kalles gjennomstrømmingsmidler og i den siste femårsperioden har det vært en 
femdobling av midler fra NFR som sendes videre fra vårt fakultet.  
 
Tabell 2 Gjennomstrømningsmidler 2011 - 2016 


 
 
Fakultetet har et ansvar også for disse midlene, og det kan være krevende å følge opp 
gjennomstrømmingsmidlene hos våre forskningspartnere, særlig i land i sør.  
 
Av den eksternt finansierte aktiviteten, utgjør lønn halvparten i 2016.  
 
Interne kostnader vil si bruk av kjernefasiliteter, dekningsbidrag, leiested og andre interne 
kostnadsføringer som prosjektene dekker direkte. 
 
 
  


Finansieringskilde 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Oppdragsaktivitet 3 495             9 506             8 830             7 185             4 951             4 599             
2. NFR - bidragsaktivitet 67 068           85 394           65 405           81 452           103 717         111 478         
3. EU - bidragsaktivitet 9 006             9 708             9 012             22 425           13 918           12 547           
4. Annen bidragsaktivitet 87 388           137 372         131 057         115 277         134 570         118 537         
Totalsum 166 957      241 980      214 303      226 339      257 156      247 161      


Gjennomstrømning 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NFR 11 159           7 150             3 528             11 822           44 860           67 675           
Statlige etater -                 193                 4 187             5 000             4 293             3 238             
Annet Utland -                 -                 -                 -                 -                 360                 
Totalsum 11 159        7 343         7 716         16 823        49 152        71 274        
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Figur 1 Hvordan ble de den eksterne aktiviteten brukt i 2016 


 
 


Ansatte i eksterne prosjekter 
Ved utgangen av 2016 var det 177 årsverk som ble lønnet direkte av eksterne midler. Disse er fordelt 
på stillingsgrupper som vist nedenfor. Utviklingen har vist en jevn vekst de siste årene. Antall årsverk 
har økt med 22 (14%) siden 2009. Fra 2015 til 2016 er det en liten nedgang. 
 
Når det gjelder arbeidsinnsats i våre eksternt finansierte prosjekt skjer dette på 3 måter: 


- lønnes direkte fra prosjektene  
- frikjøpes fra grunnbevilgningen  
- ansatte som finansieres av grunnbevilgningen jobber på prosjektet. 


 
Figur 2 Eksternt finansierte årsverk i 2016 


 
 
Når vi ser på antall årsverk i perioden 2009 til 2016 har veksten vært i antall forskere mens de andre 
stillingsgruppene har vist mindre endringer, se figur under. 
 
 
 


Utstyr 
7 % 


Lønn  
49 % 


Lab/kjemikalier 
12 % 


Tjenester 
4 % 


Reiser/Seminar 
8 % 


Annen drift 
3 % 


Interne kostnader 
17 % 
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Figur 3 Eksternt finansierte årsverk 2009 – 2016 


 
 
 


Hvem er de største bidragsyterne 
Våre tre største bidragsytere som er NFR, Kreftforeningen og gaver fra Mohn og Bergens 
forskningsstiftelse, står for 57% av vår samlede eksternt finansierte aktivitet i 2016. 
 
Tabell 3 De 10 største bidragsyterne 2016 


 
 
I tillegg til gaver fra private kan det også søkes gaveforsterkningsmidler når gaven er over 3 millioner 
kroner. Gaveforsterkningsmidlene tildeles UiB og skal gå til langsiktig forskning. Midlene kommer fra 
NFR og framkommer som NFR-finansiering i tabellen over. 
 


Aktivitet 2016 fordelt på prosjektledere 
Prosjektene våre varierer i størrelse og kompleksitet fra små enkeltstående reisebevilgninger til 
SFF’er med komplekse strukturer og varighet i 10 år. I 2016 var 222 av totalt 450 av våre 
vitenskapelig ansatte (unntatt rekrutteringsstillinger og eksternt finansierte) registrert som 
prosjektledere.  
 
De 10 forskerne med størst aktivitet i 2016, bidro med til sammen 73,8 millioner kroner (30%) og 68 
av våre forskere hadde ekstern aktivitet på mer enn 1,0 millioner kroner. 
 
 
 


Bidragsyter 2016 2 015
Norges forskningsråd 112                 101                 
Kreftforeningen 30                   29                   
Mohn 17                   35                   
Universitet/forskningsinstitusjoner 14                   12                   
Helseforetak 13                   16                   
EU 12                   14                   
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen 11                   16                   
Fond og legater    10                   5                     
NORAD 5                     2                     
Fond til etter-/videreutdanning av Fysioterapeuter 4                     4                     
NIFES 2                     3                     
Andre 17                   20                   
Samlet aktivitet 247                 257                 
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Tabell 4 De 10 forskerne med størst aktivitet i 2016 


 
 


Utstyr finansiert av eksterne midler 
I 2016 var eksternt finansierte investeringer 16,3 millioner kroner. En vesentlig del av dette (11 
millioner kroner) var knyttet til investeringer i NOR-OPENSCREEN (2 millioner kroner) og NALMIN (9 
millioner kroner). Begge utstyrene er finansiert av NFR og kom til fakultetet via Universitetet i Oslo. 
 
Helse Bergen har også bidratt med 1,9 millioner kroner til utstyr knyttet til CCBIO. 
 
Det resterende er mindre utstyr fordelt på mange prosjekter. 


Sammenheng mellom grunnbevilgning og eksternfinansiering 
Vår økonomi er avhengig at vi har et stabilt, høyt nivå på ekstern finansiert aktivitet for å kunne 
opprettholde ønskelig forskningsinfrastruktur og støttefunksjoner. Grunnbevilgningen er derfor 
avhengig av bidrag fra de eksterne prosjektene for å kunne opprettholde god infrastruktur og støtte 
til forskningen. De ekstern forskningsprosjektene bidrar med dekningsbidrag, betaling for bruk av 
infrastruktur som kjernefasiliteter og leiested og frikjøp av ansatte. 
 
Tabellen nedenfor viser at dekningsbidraget ikke dekker alle reelle kostnader som fakultetet har 
knyttet til eksternfinansiering. Det vil si at vi i sum prioriterer å bidra med egne midler fra 
grunnbevilgningen for å gjennomføre den eksternt finansierte forskningen. For instituttene er ikke 
dette så tydelig fordi de får tilskudd til å dekke kostnader vedrørende nulldekningsbidragsstillinger på 
vel 15 millioner kroner.  
 
Tabell 5 Netto dekningsbidrag fra ekstern finansiert aktivitet i 2016 


 
 
Prosjektene betaler en andel for å bruke kjernefasilitetene og annen forskningsinfrastruktur 
(leiested). Disse midlene går i hovedsak til å dekke løpende drift av enhetene, samt nødvendige 
reinvesteringer, og er avgjørende for å opprettholde en konkurransedyktig forskningsinfrastruktur. 
 
Det frikjøpes også ansatte til arbeid på eksternt finansierte prosjekter som i 2016 utgjorde 7,5 
millioner kroner. 
 
 
 
21. mars 2017 Ørjan Hauge, Beathe Bjørneberg 
 


Prosjektleder 2014 2015 2016
Akslen, Lars A. 15 823 640 15 632 316 16 909 513
Saraste, Jaakko 204 666 16 947 9 063 380
Bjerkvig, Rolf 5 416 468 8 943 867 7 540 982
Gjertsen, Bjørn Tore 4 725 495 13 285 990 6 698 322
Sommerfelt, Halvor 4 349 451 4 558 992 6 533 640
Martinez, Aurora 3 888 082 2 038 003 6 071 817
Husebø, Bettina 4 961 716 6 378 222 5 735 635
Haavik, Jan 5 674 681 6 283 070 5 357 707
Njølstad, Pål Rasmus 14 418 347 8 122 498 5 189 145
Steen, Vidar Martin 3 892 196 7 332 224 4 733 997


Netto dekningsbidrag 2016
Dekningsbidrag fra eksterne prosjekter 28,2
Fellesbidrag 22,4
Husleie 11,2
Bidrag til grunnbevilgning -5,4
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OPPSUMMERING 2016 
 
 Høsten 2016 fullførte den 112. studenten Forskerlinjen. 
 Forskerlinjen tok opp 13 nye studenter i 2016. 
 I løpet av 2016 sa seks studenter opp studieplassen sin. Forskerlinjen har ved utgangen av 2016, 82 


aktive studenter. 
 Opptak, undervisning og drift av Forskerlinjen er gjennomført i tråd med planer og vedtak. 
 
Til Forskerlinjen er knyttet ett professorat 60 % stilling, en professor 2 i 20 % stilling, en 
førsteamanuensis i 20 % stilling, og en seniorkonsulent i 50 % stilling. Vi har for tiden en post.doc. med 
arbeidsplikt på Forskerlinjen. 
 
 


INNLEDNING 
Forskerlinjen drives etter den vedtatte studieplanen. 
I alt 240 studenter er blitt tatt opp i perioden 2002-
2016. Ved utgangen av 2016 hadde Forskerlinjen 
82 aktive studenter, inkludert studenter tatt opp 
høsten 2016. Maksimalt vil 85 studenter være i et 
forskerlinjeopplegg ved full drift og ved fulle 
studentopptak. Imidlertid vil uttak av ordinære 
permisjoner, som for eksempel 
svangerskapspermisjoner, gjøre at antallet varierer. 
 Totalt 19 forskerlinjestudenter ble 
uteksaminert i 2016, 15 i løpet av våren og 4 i 
høstsemesteret.  
 Ansatte holder fram arbeidet med 
rekruttering av gode veiledere fra hele spekteret av 
våre forskningsmiljøer. Studentene har varierte 
forskningsinteresser, og det er viktig at de får 
muligheter til forskningsinnsats på et stort spekter 
av oppgaver. 
 


KORT OM FORSKERLINJEN 
Forskerlinjen er et spesialtilbud for en gruppe lege- 
og tannlegestudenter som har interesse for 
forskning og som kan tenke seg en fremtidig 
forskerkarriere. Fra og med høsten 2010 ble det 
også åpnet opp for at tannlegestudenter kan søke 
om opptak, inntil to studenter årlig.  
Studentene på Forskerlinjen følger et ordinært lege- 
og tannlegestudium. Spesialtilbudet ved 
Forskerlinjen består i at studentene i tillegg får en 
organisert forskeropplæring og utfører egen 
forskningsaktivitet med skriving av 
forskningsoppgave (forskningspublikasjon) som 
kan være starten på en ph.d.-grad. 
 Målsettingen er at alle studenter ved 
Forskerlinjen skriver og publisere minst en 
vitenskapelig artikkel i løpet av tiden på 
Forskerlinjen. Håpet er at mange vil fortsette på et 
doktorgradsarbeid i løpet av de første årene etter  
embetseksamen og avsluttet Forskerlinje. 
Forskerlinjeoppgaven er således av betydelig større  
omfang enn den særoppgaven som alle studenter 
skal skrive i løpet av studiet. 
 


 
 
Studentene blir særskilt opptatt ved Forskerlinjen 
andre høsten etter at de har startet på det vanlige 
studiet (3. semester). Forskerlinjen innebærer at 
den normerte studietiden på henholdsvis seks og 
fem år forlenges med ett år. Forskerlinjen baserer 
seg på arbeid med forskning på full tid i ett år, samt 
forskning tilsvarende 0,2 årsverk per år parallelt 
med ordinært lege- eller tannlegestudium. Total 
mengde forskningsarbeid ved Forskerlinjen utgjør 
dermed to årsverk, men vil nok for mange studenter 
være mer omfattende på grunn av motivasjon og 
vilje til arbeid utover de mer formelle 
forventningene. 
 Fullført Forskerlinje utgjør 120 
studiepoeng i tillegg til lege- eller tannlegestudium; 
av dette er forskeropplæring 30 studiepoeng, 
forskningsoppgaven 30 studiepoeng og selve 
forskningen (det året de er i fulltidspermisjon fra 
studiet) 60 studiepoeng. 
Forskerutdanningsprogrammet ved Forskerlinjen er 
identisk med utdanning for ph.d.-programmet. Det 
er ikke nødvendig med ytterligere formell 
forskeropplæring for ph.d.- kandidater som 
tidligere har fullført Forskerlinje. 
   


FORSKERLINJETEAMET 
I 2016 var følgende personer tilknyttet 
Forskerlinjen: 


Fast ansatte: 
 Anne Berit Guttormsen, professor (60 %), 


leder av Forskerlinjen 
 Marianne Stien, rådgiver (50 %)  
 Helge Ræder, professor II (20%)   
 Marit Øilo, førsteamanuensis (20%), 


kontaktperson for odontologistudenter  
 Stipendiater med arbeidsplikt på Forskerlinjen 
 
Da Helge Ræder gikk over i annen stilling ved 
instituttet, har vi benyttet Stefan Johansson og 
Stephanie Le Hellard tilsvarende 20 % stilling. 
Marit Øilo har sabbatsår, og Asgeir Bårdsen har 
vikariert for henne fra og med høsten 2016. 
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OPPGAVEFORDELING MELLOM DE 
ANSATTE 
Leder har, sammen med de vitenskapelige i 
bistilling, det faglige ansvaret for Forskerlinjen, for 
oppfølging av studentene og forskningsprosjektene 
samt kontakten med forskningsmiljøene og 
Fakultetet. 
 Seniorkonsulenten har administrative 
oppgaver knyttet til Forskerlinjen, herunder 
søknader om stipend og permisjoner fra ordinært 
studium. Daglig kontakt med studentene via e-post 
eller samtaler er en viktig oppgave. 
Seniorkonsulenten deltar ellers under de fleste 
aktiviteter i regi av Forskerlinjen og har oppgaver 
knyttet til timeplanarbeid, arrangementer, 
midtveisevaluering, opptak og avslutning. 
 Stipendiater – det er opprettet 3-årige 
stipendiatstillinger øremerket Forskerlinjestudenter. 
Disse kandidatene er pliktig å arbeide 20 timer 
årlig ved Forskerlinjen. Dette arbeidet er knyttet til 
rekruttering, informasjonsarbeid og lignende, etter 
avtale med ledelsen i Forskerlinjen. 
 


Øremerkede stipend 
Hver høst utlyses stipend, øremerket 
forskerlinjestudenter som går rett fra studiet til 
stipend. Stipendene utlyses september hvert år. 
Tilbud om øremerket stipend forutsetter bestått 
lege- eller tannlegestudium og at studenten 
begynner i stipendiatet umiddelbart etter endt 
studium. Tiltaket ble startet opp i 2009. 
De studentene som har fått innvilget slikt stipend 
er: 
2009: Miriam Nyberg, Lars Thore Fadnes, Tor-
Christian Johannessen, Marit Ebbesen og Eli Fjeld. 
2010: Christian A. Moen, Jochem Cuypers, Siri 
Herredsvela, Ida Wergeland og Karen Rebbestad.  
2011: Tone Dolva Dahl, Erik Helgeland, Elisabeth 
Landaas, Jobin Varughese og Erling T. Westlye. 
2012: Jintana B. Andersen, Anne Taraldsen Heldal, 
Ida Wiig Sørensen, Kari-Elise Veddegjærde, 
Simone B. Reiter. 2013: Jan Roger Olsen, Kristi 
Krüger og Karen Mauland. 2014: Kristiane 
Tislevoll Eide, Karl Erik Müller, Kristine Husøy 
Onarheim, Carl Tollef Solberg, Sanjeevan 
Sriskandarajah. 2015: Anna Therese Bjerkreim, 
Fridtjov Edland, Tor-Are Hegvik, Henriette Aurora 
Selvik, Sunniva Sakkestad og Ann Merethe 
Vågane.2016: Fredrik Sævik, Hilde Renate 
Engerud, Andrea Melberg, Ingeborg Eskerud og 
Magnus Bratteberg (odontologi). 
 
 
 
 


AKTIVITETER VÅREN 2016 
Ved oppgavedagen i januar 2016 ble det presentert 
43 oppgaver. Oppgavene var bredt fordelt mellom 
de ulike fagmiljøene. Vi har tidligere gjort det slik 
at hver prosjektansvarlig fikk tildelt tid til å 
presentere sitt prosjekt i plenum. Vi valgte i år å 
gjøre det litt annerledes. Dagen ble innledet med et 
populærvitenskapelig foredrag ved stipendiat 
Cecilie Gjerde som i 2015 vant forsker grand prix. 
Deretter fikk forskerne presentere seg på stands, 
med postere o.l. i vrimlearealet i BBB bygget. På 
denne måten kunne studentene oppsøke de 
forskerne og de prosjektene de synes virket mest 
interessante, og forskerne fikk kontakt med 
studentene på en annen måte. Denne måten å 
presentere prosjektene på ble meget godt evaluert, 
både av studentene og av fagmiljøene. 


For førsteårsstudentene og de av 
andreårsstudentene som ikke hadde deltatt 
tidligere, ble det arrangert seminar i 
protokollskriving. 
 Våren 2009 startet vi opp med 
seminarrekken ”Den vitskaplege artikkelen”. Dette 
seminaret har nå blitt formalisert og godkjent som 
et kurs. Fra og med høsten 2013 har vi arrangert 
dette som et kurs «FLART» med en uttelling på 1 
studiepoeng. Kurset går over to semestre, i alt 7 
samlinger. Dette kurset ble videreført i 2015. 
Kurset gikk ikke høsten 2016, da kurset er under 
omarbeiding og vil legges til kun ett semester 
(våren) fra og med 2017. 
  


AKTIVITETER HØSTEN 2016 
Førsteårsstudentene ble ønsket velkommen og 
informasjon om Forskerlinjen ble gitt ved flere 
anledninger. Første gang er allerede på fakultetets 
introduksjonsdag for de nye studentene, deretter 
har Forskerlinjen to timeplanfestede presentasjoner 
der det gis informasjon om opplegget for 
Forskerlinjen. 
 Andreårsstudentene, som kan søke opptak 
på Forskerlinjen i november, gis praktisk, 
økonomisk og annen informasjon. Studentene blir i 
denne perioden fulgt opp enkeltvis om ønskelig, 
med tanke på søknadsskriving, utforming av faglig 
essay og lignende i forbindelse med søknaden. 


Også i 2016 arrangerte vi oppstartsseminar 
for studenter som skal ha sin første fulltids 
forskningsperiode. For andre- og tredjeårs-
studentene (andre år som forskerlinjestudent) 
arrangeres hvert år et faglig seminar på Voss over 
to dager. Her presenterer studentene på tredje året 
prosjektene sine for de andre studentene på 
seminaret. Presentasjonene blir diskutert og 
studentene må være forberedt på faglige og 
metodologiske spørsmål. De nye studentene som 
tas opp i november blir også invitert med til Voss 
og er tilhørere ved presentasjonen av prosjektene. I 
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år ble det også lagt inn tid til «team-building», noe 
som ble svært godt mottatt av studentene. Dette er 
en flott anledning til å bli kjent med andre 
forskerlinjestudenter og få følelsen av å være en del 
av miljøet. Tidligere FL-studenter som har fått 
øremerket ph.d.-stipend deltok på Voss også denne 
høsten. Dette basert på god erfaring fra tidligere år. 
Disse fikk presentert sine forskningsprosjekter, 
fortalt litt om sine erfaringer og stilt kritiske 
spørsmål til de som presenterte.  
 
Vi innførte i 2013 en evaluering av perioden med 
fulltidsforskning. Vi har holdt slike evalueringer 
både vår og høst 2016. Studenter, veiledere, 
medlemmer av komiteene og Forskerlinjens ledelse 
rapporterer alle om gode erfaringer fra dette.   


 
OPPTAK AV NYE STUDENTER 2016 
Ved søknadsfristens utløp 1. november hadde vi 
mottatt 13 søknader om opptak til Forskerlinjen, 11 
fra medisin og 2 fra odontologi. Av disse var alle 
fra kull 15.  
Samtlige søkere ble innkalt til personlig samtale 
hvor forskningsprotokoll og motivasjon ble 
poengtert. Innkalt til samtalene var også 
tillitsvalgt/representant fra forskerlinjestudentene. 
Vi ga tilbud om plass til 12 av de 13 søkerne.  
 


STUDENTER UTEKSAMINERT FRA 
FORSKERLINJEN 
I 2016 fullførte følgende studenter Forskerlinjen: 
 
Adrian Szum leverte oppgaven “The localization 
and function of Arc in the neuronal cell nucleus”. 
Veileder har vært professor Clive Bramham, 
Institutt for biomedisin. 
 
Ann Merethe Vågane leverte oppgaven ” 
Addition of eGFR and Age Improves the 
Prognostic Absolute Renal Risk-Model in 1,134 
Norwegian Patients with IgA Nephropathy”. 
Veileder har vært førsteamanuensis Rune 
Bjørneklett, Klinisk institutt 1.  
 
Anna T. Bjerkreim leverte oppgaven “Causes and 
Predictors for Hospital Readmission after 
Ischemic Strokes”. Veileder har vært professor 
Halvor Næss, Klinisk institutt 1. 
 
Henriette Aurora Selvik leverte oppgaven “Prior 
Cancer in Patients with Ischemic Stroke: The 
Bergen NORSTROKE Study”. Veileder har vært 
professor Halvor Næss, Klinisk institutt 1. 
 
Fridtjov Edland leverte oppgaven “Long-term 
Consumption of an Obesogenic High Fat Diet 


Prior to Ischemia-Reperfusion Mediates 
Cardioprotection via Epac 1-Dependent Signaling”. 
Veileder har vært professor Anne K. Jonassen, 
Institutt for biomedisin. 
 
Gia Tuong Tran leverte oppgaven “Molecular 
Pathogenesis of Polymerase Gamma–Related 
Neurodegeneration”. Veileder har vært professor 
Laurence Bindoff, Klinisk institutt 1.   
 
Gry Omland leverte oppgaven “Use of hormonal 
contraceptives among immigrant and native women 
in Norway: data from the Norwegian Prescription 
Database”. Veileder har vært førsteamanuensis 
Esperanza Diaz, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. 
 
Tor-Arne Hegvik leverte oppgaven 
“Paraneoplastic syndrome-associated neuronal 
antibodies in adult ADHD”. Veileder har vært 
professor Jan Haavik, Institutt for biomedisin. 
 
Kristo Marvyin leverte oppgaven “Berberine-
induced reticular phenotype and gene expression 
changes in a stepwise prostate tumorigenesis 
model”. Veileder har vært professor Karl-Henning 
Kalland, Klinisk institutt 2. 
 
Mia Appelbäck leverte oppgaven “Evidence for 
anticipation in Beckwith–Wiedemann syndrome”. 
Veileder har vært professor Gunnar Houge, Klinisk 
institutt 2. 
 
Bjørn Olsen leverte oppgaven “Rate of 
anastomotic leakage after rectal surgery depends on 
the definition: pelvic abscesses in the vicinity do 
count”. Veileder har vært professor Frank Pfeffer, 
Klinisk institutt 1. 
 
Sindre Horn leverte oppgaven “In Vitro Treatment 
of Melanoma Brain Metastasis by 
Simultaneously Targeting the MAPK and PI3K 
Signaling Pathways”. Veileder har vært professor 
Frits Thorsen, Institutt for biomedisin.  
 
Sunniva Sakkestad leverte oppgaven “Validity of 
Norwegian Rectal Cancer Registry data 
at a major university hospital 1997–2005”. 
professor Frank Pfeffer, Klinisk institutt 1. 
 
Ingeborg G. Ribe leverte oppgaven “Determinants 
of early child development in rural Tanzania”. 
Veiledere har vært professor Sven Gudmund 
Hinderaker, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. 
 
Ådne Svahn Dæhlin leverte oppgaven “Clusterin: 
an alleviator of myocardial reperfusion injury in the 
in vivo rat heart”. Veileder har vært professor Anne 
K. Jonassen, Institutt for biomedisin. 
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Ingeborg Eskerud leverte oppgaven “Global 
Coronary Artery Plaque Area is Associated 
with Myocardial Hypoperfusion in Women with 
Non-ST Elevation Myocardial Infarction”. Veileder 
har vært professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2. 
 
Hans-Ragnar Skogli leverte oppgaven “Dietary 
correlates of psychological distress among Inuit in 
Canada”. Veileder har vært professor Grethe Tell, 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 
 
Karoline K. Søvig leverte oppgaven “Volume 
estimation of the Gallbladder: 2D vs 3D 
Ultrasound”. Veileder har vært førsteamanuensis 
Georg Dimcevski, Klinisk institutt 1. 
 
Vegard Hanssen leverte oppgaven “High 
prevalence of respiratory and dermal symptoms 
among Ethiopian flower farm workers». Veileder 
har vært professor Magne Bråtveit, Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin. 
 
 
Ved studiets avslutning får forskerlinjestudentene 
et eget diplom for gjennomført Forskerlinje, til 
sammen 120 studiepoeng. 
 


AVSLUTNINGSSEMINAR 
Det ble ikke holdt avslutningsseminar for 
studentene i 2016. 
 


STUDENTER SOM HAR SLUTTET 
PÅ FORSKERLINJEN 
I løpet av 2016 har seks studenter sluttet på 
Forskerlinjen av ulike grunner, uten å ha fullført. 
Dette skyldes bl.a. liten fremdrift i prosjektene og 
personlige forhold. Det har vært tilfredsstillende 
prosess rundt avslutningen av studieplassen. 
 


FRAMPEIK 2016 
Forskerlinjestudentene i Bergen arrangerte det 12. 
Frampeik 21.- 23. oktober 2016. Frampeik er en 
nasjonal forskningskonferanse for 
medisinstudenter. Konferansen er åpen for 
studenter ved alle studiestedene, både 
forskerlinjestudenter og andre. Konferansen går på 
rundgang mellom universitetene i Oslo, 
Trondheim, Tromsø og Bergen. Det faglige 
programmet besto av studentpresentasjoner. I 
tillegg var Gunnar Tjomlid invitert til å snakke om 
å tenke kritisk, krisemaksimering, 
placebodefekten; Ingvard Wilhelmsen som snakket 
om hjelp til selvhjelp og hypokonderi; Trond 
Nordseth snakket om forskerstudentens ti bud. 


 
I tillegg til det faglige programmet var det sosiale 
tilstelninger hvor forskerlinjestudentene fra de fire 
byene fikk anledning til å bli kjent. 
 
77 studenter deltok på årets Frampeik. Det ble 
holdt 42 muntlige presentasjoner og presentert 11 
postere. Forskerlinjestudentene fra Bergen var godt 
representert på årets Frampeik. 
 
På Frampeiks årsmøte ble det vedtatt at 
konferansen i 2017 skal arrangeres av 
medisinstudentene i Oslo. I tilknytning til Frampeik 
2016, møttes de fire forskerlinjeadministrasjonene 
for å diskutere relevante problemstillinger.  
 


STUDENTER VED FORSKERLINJEN 
OG STUDENTER FORDELT PÅ 
INSTITUTTER 
Aktive studenter på Forskerlinjen pr 25.01.2017: 


 
 


Kull 09 (2 studenter) 
• Bakken, Rasmus 
• Melberg, Andrea  


 
 


Kull 10 (12 studenter) 
• Borkhus, Tore (tatt opp i 12) 
• Engerud, Hilde-Renate H.  
• Hegdahl, Hanne Keyser (tatt opp høst 13) 
• Håvik, Aril Løge 
• Mjøs, Siv 
• Nystad, Agnes Elisabeth  
• Radunovic, Matej 
• Skaftun, Eirin 
• Sævik, Fredrik Eriksen (tatt opp i 12) 
• Tekie, Kiniena F (tatt opp i 12) 
• Valestrand, Eivind Alexander 
• Yi, Dag Heiro 


 
Kull 11 (15 studenter) 
• Bratteberg, Magnus H. (tatt opp vår 13) 
• Duus, Inger Hødnebø 
• Einarsen, Eigir (tatt opp høst 13) 
• Gulliksen, Håkon (tatt opp vår 13) 
• Hoel, Fredrik 
• Leiten, Elise Orvedal 
• Liu, Jian Hao 
• Lund, Anders (tatt opp høst 14) 
• Martinsen, Einar Marius 
• Sommervoll, Camilla Elise 
 
• Solheim, Ingrid H. (tatt opp høst 14) 
• Strauss, Philipp (tatt opp høst 14) 
• Tislevoll, Benedicte Sjo 
• Willems, Aron (tatt opp vår 13) 
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• Aarstad, Helene Hersvik 
• Stangeland, Marcus 
• Stautland, Andrea (tatt opp høst 15) 
 
 


Kull 12 (18 studenter) 
• Aloyseus, Michelle 
• Eliassen, Håkon S. (tatt opp våren 16) 
• Elvegaard, Tony Matias 
• Forbregd, Tonje Reitan 
• Gjerde, Christiane 
• Grønvik, Taran 
• Habiger, Torstein Frugård 
• Hjøllo, Tonje 
• Khan, Umael 
• Næsheim, Eline Wittersø 
• Rebnord, Tormod 
• Skjold, Anneli 
• Skylstad, Vilde 
• Aamli, Ane 
• Aarebrot, Anders Krogh (tatt opp høst 14) 
• Aarsland, Tore Ivar M. 
 


 
Kull 13 (10 studenter) 


• Borge, Hanne 
• Erchinger, Vera Jane 
• Jacobsen, Martha Rolland 
• Kvadsheim, Elisabeth 
• Leer-Salvesen, Sunniva 
• McLean, Emily 
• Pannu, Mehmajeet K. 
• Sulen, Åsta N. 
• Svanøe, Amalie A. 
• Ystaas, Lars Andreas 


 
 
 Kull 14 (13 studenter) 


• Akerkar, Shreeram 
• Fagerholt, Oda Helen Eck 
• Giriteka, Lionel 
• Halvåg, Ragnhild Sørbø 
• Løvik, Katja 
• Madsen, Anders 
• Nilsen, Mette Hartmark 
• Raa, Anette 
• Staniszewski, Kordian 
• Svege, Sarah 
• Sørhaug, Ole Johan 
• Willassen, Lisa Celine 
• Xu, Linda Zi Yan 


 
Kull 15 (12 studenter) 


• Andersen, Johannes Kaasa 
• Andresen, Amanda K.H. 
• Bakke, Ragnhild M. 


• Brinch, Christian Gullaksen 
• Herdlevær, Christina Frantzen 
• Mukilvannan, Ghajaana 
• Paramsothy, Abira 
• Pristaj, Nadia 
• Reigstad, Agathe 
• Sandnes, Miriam 
• Stokke, Krister 
• Trones, Amalie 


 
 
 


Figuren nedenfor viser antall aktive 
forskerlinjestudenter per institutt ved utgangen av 
2015. 
 


 
IBM = Institutt for biomedisin 
K1 = Klinisk institutt 1 
K2 = Klinisk institutt 2 
IKO = Institutt for klinisk odontologi 
IGS = Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


 


ØKONOMI 


Stipend til studentene 
En forskerlinjestudent får via Fakultetet tildelt 
stipend fra NFR. Stipendene gjelder ett års 
forskning på heltid (oppdelt i to halvår) og to år der 
forskningen skjer på deltid parallelt med ordinært 
medisinstudium. Stipendene utbetales direkte til 
studenten uavhengig av instituttene. 
 Slike forskerlinjestipend er definert som 
”utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold” og er 
følgelig ikke skattepliktig i henhold til skatte-
bestemmelsene. I og med at stipendet ikke er lønn 
og ikke gir lønnsansiennitet, har verken NFR eller  
universitetet arbeidsgiveransvar for forskerlinje-
studenten. Forskerlinjestudenten har altså verken 
rettigheter eller plikter som lønnsmottaker. 
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For tiden er stipendet kr 100.000,- for det hele året 
og kr 50.000,- x 2 for de to årene på deltid. I tillegg 
tildeles et sommerstipend på kr. 25.000,-. Dette 
innebærer 8 ukers fulltids forskning. Redusert 
sommerstipend kan også søkes for hhv 4 eller 6 
uker. 


Driftsmidler til instituttet 
Fakultetet bevilger driftsmidler til bruk for 
hovedveileder via instituttet som har 
forskerlinjestudenten. Beløpet er for tiden kr. 
10.000,- pr år i forskerlinjestudentens 3., 4. og 5. 
studieår. Driftsmidlene overføres instituttets  
driftsbevilgning (annuum) ved årets start. Vanlige 
regnskapsrutiner gjelder, som for eksempel  
bestilling, attestasjon og anvisning. Pengene 
disponeres av hovedveileder til utgifter med 
relevans for forskerlinjeprosjektet. 
 


Driftstilskudd til studenten 
Sammen med stipendene følger driftstilskudd, hhv 
kr 32.500,- for det hele året og 2 x 16.250,- for de 
to årene med deltidsforskning. Driftstilskuddet 
stilles til disposisjon for veileder/biveileder og blir 
overført til instituttet i januar. Det vil si at det kan 
bli etterskuddsvis i forhold til søknad om eller 
påbegynt stipendperiode. Pengene skal brukes som 
”annuums-midler” for studenten sitt prosjekt, som 
for eksempel pc, bøker, programvare, kursavgifter, 
kongressreiser, kjemikalier, og annet utstyr til 
forskningsprosjektet. Vanlige regnskapsrutiner 
gjelder ved bestilling, attestasjon og anvisning. 
 


INFORMASJONSARBEID 
Forskerlinjen har utarbeidet nettsider som finnes 
via Fakultetet: 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen 
 
På nettsidene finnes informasjon om bl.a.; 
- Forskerlinjen generelt 
- Studieforløp 
- Opptak 
- Studieplan 
- Aspirantperiode 
- Aktiviteter 
- Studenter på Fl 
- Økonomi 
- Forskningsoppgaver 
- Skjema 
- Godkjenningsprosedyrer 
- Veiledning 
- Frampeik 
- Frequently asked questions (FAQ) 
- Tillitsvalgte/EUREKA! 
 
 


 
Fra og med høsten 2016 ble det tatt i bruk Inspera 
for innlevering av forskningsoppgaven. 
Korrespondanse for øvrig skjer via e-post.  
 
Det ble holdt orienteringsmøte for nye veiledere 
også i 2016.  
 
Forskerlinjen har mottatt et stort antall 
telefonhenvendelser samt henvendelser på e-post. I 
tillegg har vi hatt møter med potensielle søkere og 
med veiledere.  
 
Innsamling av nye forskningsoppgaver foregår 
kontinuerlig. Forespørsel blir sendt ut til samtlige 
fast tilsatte ved fakultetet, vedlagt informasjon og 
skjema, og oppgavene blir så vurdert før de blir 
forelagt studentene.  
 
Årsmelding for 2015 ble sendt ut til medlemmene i 
fakultetsstyret, samarbeidspartnere, andre 
Forskerlinjer, og til øvrige institutter/sentre ved 
fakultetet. 
 


FREMDRIFTSRAPPORTERING 


Det skal leveres framdriftsrapport fra både 
forskerlinjestudent og veileder hvert år. Dette 
gjøres elektronisk og fungerer meget 
tilfredsstillende. Disse evalueringsskjemaene er 
tilnærmet lik de som brukes i ph.d.-programmet, 
men med små justeringer for Forskerlinjen. De 
studentene som rapporterer om problemer blir 
kontaktet og om nødvendig innkalt til en samtale. 
Dette gjelder også dersom veileder rapporterer om 
problemer eller dersom det er stor forskjell mellom 
hva student og veileder rapporterer. Fra 2016 
innkalte vi alle studentene til en samtale etter 
fremdriftsrapporteringen. Dette var tidkrevende, 
men nyttig, og vil fortsettes i 2017. 
 76 % av studentene meldte om at det ikke 
hadde skjedd viktige endringer når det gjelder 
prosjektets arbeidstittel, design/metode, 
arbeidsplass og utstyr. 92 % meldte ingen 
endringer i veiledningsforholdet, og 86 % meldte at 
de var i rute i forhold til forskerutdanningsdelen. 
De som svarte at de ikke var i rute, vil bli fulgt opp 
individuelt.  


Veilederne meldte imidlertid at hos 90 % 
hadde det ikke skjedd viktige endringer når det 
gjelder prosjektets arbeidstittel, design/metode, 
arbeidsplass og utstyr. 86 % meldte at studenten 
var i rute med forskerutdanningsdelen. Når det 
gjaldt progresjon vurderte veilederne den som 
meget bra eller bra i 68 % av tilfellene. Kun 2 % 
ble vurdert som meget dårlig. 


 



http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen
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Ja (%) 


 
Nei (%) 


Har det i perioden skjedd 
viktige endringer mht 
prosjektets arbeidstittel, 
design/metode, arbeidsplass 
og/el utstyr 


10 90 


Anser du studenten i rute mht 
utdanningsprogrammet for 
ph.d-graden 


86 14 


Anser du studenten i rute mht 
å publisere en vitenskapelig 
artikkel som første eller 
annenforfatter 


90 10 


Har det skjedd endringer i 
veiledningsforholdet i 
rapporteringsperioden 


8 92 


 


NASJONAL EVALUERING AV 
FORSKERLINJENE 
Det ble i 2014 bestemt at det skal gjøres en 
nasjonal evaluering av forskerlinjene. Målet er å 
undersøke om omfanget og kvaliteten på tilbudet er 
like høy som ved forrige evaluering i 2007, og om 
Forskerlinjen har hatt betydning for videre 
karriereutvikling. Undersøkelsen ble gjennomført i 
2015, og resultater fra den første delen av 
spørreundersøkelsen ble presentert ved AMEE-
konferansen i Glasgow i september. Det arbeides 
nå videre med 1-2 publikasjoner. 
 


EUREKA! 
Forskerlinjestudentene i Bergen startet i 2010 opp 
sin egen studentorganisasjon – EUREKA! 
EUREKA! vil være en sosial arena som gir 
Forskerlinjestudentene en tilhørighet og samhold, 
samtidig som de vil være en faglig arena hvor 
studentene får inspirasjon, ved blant annet å 
arrangere møter med innleide foredragsholdere. De 
vil jobbe med rekruttering av nye studenter ved 
Forskerlinjen og forbedre Forskerlinjestudenters 
rettigheter og muligheter. EUREKA! har også 
etablert sin egen nettside, http://eureka-fl.no/.  


VEIEN VIDERE 
Forskerlinjen har i hovedsak funnet sin form i 
Bergen. Vi har god økonomisk styring og kontroll, 
men det er viktig at finansieringen av stipendene 
opprettholdes som i dag. 
 Forskerlinjen i Bergen har kapasitet til 85 
studenter (10 i odontologi og 75 i medisin) fordelt 
på fem kull. Konkurransen om studentenes 
oppmerksomhet er stor og det må foreligge gode 
incentiver for at tilstrekkelig antall studenter vil 


finne Forskerlinjen attraktiv. Oppmøtet på siste 
halvårs rekrutteringsmøter har vært svært god og 
det kan tyde på at vår rekrutteringspolitikk lykkes.
 De to siste årene har det vært svært god 
tilgang på forskningsprosjekt for 
forskerlinjestudentene, og vi har inntrykk av at 
Forskerlinjen vekker interesse og engasjement også 
blant det vitenskapelige personale. Det blir 
spennende å se om vi kan fortsette å rekruttere 
motiverte veiledere med gode forskningsoppgaver i 
samme omfang.  
 Forskerlinjeteamet trives med oppgavene 
og synes det er interessant og motiverende å 
arbeide med studentene. Vi synes vi ser resultater 
av betydning for framtidig forskerrekruttering ved 
Fakultetet.  Vi vil arbeide for at Forskerlinjen blir 
enda mer synlig slik at vi også i tiden fremover kan 
inspirere studenter til forskning og potensielle 
veiledere til å se det verdifulle forskningsarbeidet 
studentene kan bidra med. Vi vil også arbeide for at 
gjennomført Forskerlinje også i framtiden, etter at 
ny forskrift for spesialistutdannelse har trådt i kraft, 
skal telle positivt, også ved ansettelse i kliniske 
begynnerstillinger etter endt studium. 
 



http://eureka-fl.no/





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


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


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


Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 
 


Besøksadresse 
Christies Gate 18 
Bergen 


Saksbehandler 
Wenche Neset 
55584208 
 


 


 
 
Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det juridiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Universitetsbiblioteket 
Fakultet for kunst, musikk og design 


 
 
 
 
 
 
   
  


 
 


 
Budsjett 2017. Fordeling av auka effektiviseringskutt 
 
I stortingsforhandlingane vart det generelle effektiviseringskuttet i statsforvaltninga auka frå 
0,5% til 0,8%. Dette betyr 9,7 mill. kroner lågare budsjett for UiB i 2017. 
 
Universitetsstyret har vedteke at dette kuttet skal fordelast etter same fordelingsnøkkel som 
effektiviseringskuttet i saka om budsjettfordeling for 2017. Dette gjev følgjande fordeling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Referanse Dato 


2016/5203-WEN 07.03.2017 
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Fakultet/UB/UM Tusen kr. 
HUM -916 
MN -1 766 
MOF -1 694 
SV -814 
JUS -383 
PS -577 
KMD -464 
UB -361 
UM --275 
Sum -7 250 


 
 
 
Budsjetta vil bli oppdatert. 
 
 
 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Kjell Bernstrøm 
Universitetsdirektør Per Arne Foshaug 
 Økonomidirektør  
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University of Bergen
Faculty of Medicine and Dentistry


Dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det ledig stilling som dekan (åremålstilsetjing) for ein periode fram til 31.07.2021.
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet driv forsking, utdanning og formidling av forskingsresultat på eit høgt fagleg nivå. Fakultetet har om
lag 1200 tilsette, fem institutt og koordinerer to senter for framifrå forsking.. Fakultetet har 1900 studentar på bachelor- og masternivå og
over 500 ph.d.-kandidatar. I 2017 forvaltar fakultetet eit budsjett på 700 millionar kroner, samt eksternt finansiert aktivitet for  om lag 225
millionar kroner. For nærare informasjon om Det medisinsk-odontologiske fakultet, sjå www.uib.no/mofa
 
Dekanen er den øvste leiaren ved fakultetet, leier fakultetsstyret og representerer fakultetet eksternt. Dekanen rapporterer til rektor og er
med i rektor si leiargruppe. Dekanen er næraste overordna for fakultetsdirektøren og instituttleiarane ved fakultetet som saman med
prodekan/visedekaner er med i dekanen si leiargruppe.
 
Dekanen skal:


leie fakultetsstyret
leie og utvikle verksemda ved fakultetet med konsentrasjon om kjerneoppgåvene med vekt på kvalitet i forsking, undervisning,
formidling og innovasjon
delta i det strategiske arbeidet ved universitetet og sørgje for at fakultetet har oppdaterte strategiar og handlingsplanar
skape ein positiv og involverande organisasjonskultur og stimulere til eit arbeidsmiljø som er godt og inspirerande
ha god kontakt med institutta og fagmiljøa ved fakultetet
sørgje for at dei tekniske og administrative tenestene er tilpassa hovudoppgåvene, og at drifta er effektiv
representere og posisjonere fakultetet og fremje internt og eksternt samarbeid
representere arbeidsgivar, sikre at tilsette vert høyrt og ivareta medbestemming


Vi søkjer ein person som har:


vitskapeleg kompetanse på professornivå innanfor eit av fagområda ved fakultetet
visjonar for fakultetet si utvikling
leiarerfaring frå universitetsnivå og som kan vise til gode resultat
god innsikt i kunnskapsorganisasjonar og krava som vert stilt til administrative tenester og god økonomistyring
ein motiverande og inkluderande leiarstil prega av samarbeid, medverknad og dialog
evner til å skape tillit og byggje nettverk internt og eksternt
personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagde


Om den som vert tilsett er ein ekstern søkjar, vil vedkomande få tilbod om tilsetjing som professor i fagområdet sitt etter at
åremålsperioden som dekan er ute.
 
Dekanen vert tilsett i åremålsstilling i fire år, frå 1. august 2017 eller etter avtale. Stillinga er plassert i kode 1474 - dekan. Løna vert
fastsett etter avtale.
 
Kontaktpersoner: rektor Dag Rune Olsen, tlf. nr. 93 08 58 81, HR-direktør Sonja Dyrkorn tlf. nr. 481 62 687.
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert
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alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje
stillinga.
 
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga
ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.


Jobbnorge ID: 135723, Deadline: 4/5/2017
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Meldte avvik i perioden 01.02.17 - 17.03.2017


Opprettet Sted Tittel Kategorisering
Behandles Ved 
Enhet


Student / 
ansatt


07.02.2017
Kalfarveien 31 Hoveddør i 
første etasje Nødutgang lager lyder Usikker på kategori


Institutt for global 
helse og 
samfunnsmedisin Ansatt


08.02.2017 Protetikk Stikkskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


13.02.2017
Seksjon for oral protetikk, 
Odontologisk institutt Branntilløp


Branntilløp, brann og 
eksplosjon: Branntilløp


Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


14.02.2017
Ansatt garderobe, 
Årstadveien 19


Avrevet sene i 
langefinger


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


16.02.2017 Avdeling for oral protetikk stikkskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


20.02.2017
Laboratoriebygget, rom 
5015 Dårlig lukt i lab


Materiell skade og 
bygningsmessig forhold 
(bygningsdrift meldes i 
Lydia): Inneklima, 
Ventilasjon Klinisk institutt 2 Ansatt


22.02.2017
Odontologen, Seksjon for 
Periodonti Stikkskader


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Student


22.02.2017
IKO avdeling for 
periodonti. C02


Stikkskade ved 
pasientbehandling


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


07.03.2017 NOB. B01.13 stikkskade


Personskade: 
Personskade som 
medførte medisinsk 
behandling


Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


09.03.2017 MRI facility, Vivarium


Exposure of 
sevoflurane gas during 
work Usikker på kategori


Institutt for 
biomedisin Ekstern


10.03.2017
Bergen, odontologen, 
protetikk avdeling arbeidsskade


Personskade: Annet - 
arbeidsskade


Institutt for klinisk 
odontologi Ansatt


15.03.2017 IGS, Lungegården Akupunkturnåler Usikker på kategori


Institutt for global 
helse og 
samfunnsmedisin Ansatt


16.03.2017


Nevrologisk forskningslab, 
Gamle hovedbygget 2.etg, 
rom 2106


Kjemikalie søl med 
sprut


Personskade: Mindre 
personskade som ikke 
medførte medisinsk 
behandling. 
Feilhåndtering av 
kjemikalier/gass, 
biologiske faktorer og 
strålekilder: Kjemikalier


Klinisk institutt 1 Ansatt







uib.no 


8. februar


29. mars


10. mai


14. juni


høst 2017


Vår 2017


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 april 2017 
• Utlysninger og tilsettinger  


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


Juni • Økonomirapport per mai 2017 
• Feriefullmakt – sommer 2017 
• Resultater utdanning, forskning og forskerutdanning 
• Strategiplan 
• Budsjett og budsjettprosess for 2018 
• Utlysninger og tilsettinger 


 


• Referater  
• Rapportering HMS-avvik  
• Årshjul for fakultetsstyret vår 2017 
• Årsrapport 2016 – Kommunikasjon MOF 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2017 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 22.03.2017 





		III Orienteringssaker

		a) Referat - Komitémøte i REK Vest - møte 09.02.2017

		b) Årsmelding Forskerlinjen 2016

		c) Budsjett 2017. Fordeling av økt effektiviseringskutt

		d) Utlysning av dekanstilling

		e) Oversikt over HMS-avvik i perioden 01.02.2017 til 17.03.2017

		f) Årshjul fakultetsstyret per mars 2017
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 36/17 


Sak nr.:  2017/3641  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
DELEGERING AV FULLMAKT TIL DEKAN TIL Å FORETA UTLYSNING I 
TILSETJINGSSAKER FOR PROFESSOR- OG FØRSTEAMANUENSIS-
STILLINGAR  
 
Grunnlagsdokument i saka 
Universitets- og høgskolelova § 6-3 (1): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-6:  


(1) Ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger foretas av styret, eller etter styrets 
beslutning av underordnet organ eller ett eller flere ansettelsesutvalg. Styret selv 
fastsetter sammensetningen av ansettelsesutvalget. Studentene skal være 
representert i ansettelsesorganet, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet. 


 
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 


§ 8. Tilsettingsutvalg, 1. og 2. ledd: 
Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for instituttledere, faste vitenskapelige stillinger 
som førsteamanuenser og professorstillinger ved grunnenheter ved fakultetet.  
 
Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysing og oppnevne sakkyndig 
bedømmelseskomité i tilsettingssaker der fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet.  


 
Reglement for ansettelse i vitenskaplige 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 


4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre, 3. ledd: 
Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 
bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet 


 


Kva saka gjeld 
Denne saka gjeld forslag om å delegere til dekan å foreta utlysning og godkjenning av 
utlysingstekst og stillingsomtale for professor- og førsteamanuensis-stillingar.  


Bakgrunn 
Med heimel i universitets- og høgskulelova § 6-3 (1) vedtok universitetsstyret 
15.9.2005 i sak 75 blant anna å delegere avgjerdsmynde til fakulteta i følgjande 
saker: 


a) Oppnemne sakkunnig nemnd og foreta tilsetjing i professorat (utlyste stillingar) 
b) Godkjenne bedømming i saker om opprykk til professor 
c) Fatte vedtak om opprykk til professor 
d) Avgjere permisjonssøknadar 



https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-6

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

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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I samsvar med Regler for fakultetsorganene kan fakultetsstyret delegere til dekanen 
å foreta utlysing, jfr.  § 8 Tilsettingsutvalg, 2. ledd: 


Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysing og oppnevne sakkyndig 
bedømmelseskomitè i tilsettingssaker der fakultetsstyret har tilsettingsmyndighet. 


 
Den same delegasjonen går og fram av Reglement for ansettelse i vitenskaplige 
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 


4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre, 3. ledd: 
Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 
bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet 


 
 
Fakultetsstyret har tidlegare gjeve dekanen fullmakt til å oppnemne sakkunnige 
nemnder, etter forslag frå instituttleiar, jfr. sak 149/08, 15.10.2008: 


1. Fakultetsstyret delegerer fullmakten til å oppnevne sakkyndig komité til 
dekanus. Instituttet utarbeider forslag til kandidater i henhold til reglene. 


2. Fakultetsstyret holdes orientert om saker som tas på fullmakt. 
3. Fakultetsstyret oversender saken til universitetsstyret for godkjenning. 
 


 
Fakultetsdirektøren sine merknadar 
På grunn av stor saksmengde har fakultetet kontinuerleg fokus på å finne fram til 
meir effektive måtar for sakshandsaming utan at det går ut over kvaliteten på 
handsaminga eller regelverket fakultet og institutt til kvar tid må halde seg til. 
 
Alle utlysingstekstar og stillingsomtalar for fast vitskaplege stillingar vert lagt fram for 
fakultetsstyret for godkjenning. Medlemmane i fakultetsstyret har sjeldan merknadar 
til det faglege innhaldet i tekstane. Det er instituttleiar som har ansvar for at 
formuleringane om det faglege innhaldet i utlysingsteksten og stillingsomtalen er i 
tråd med dei prioriteringar som er gjort. 
 
Ved UiB og fakultetet nyttar ein faste malar både for utlysingstekst og stillingsomtale. 
Tekstane vert i tillegg sendt til arbeidstakarorganisasjonane og likestillingsrådgjevar 
for ekstra kvalitetssikring. Dei har tre arbeidsdagar på å kome med eventuelle 
merknadar til teksten dersom dei meiner den ikkje er i tråd med UiB sin personal-
politikk. 
 
Instituttleiarar ved fakultetet har fleire gonger peikt på fare for å miste søkjarar til 
vitskaplege stillingar dersom rekrutteringsprosessen tek for lang tid. Meir effektiv 
sakshandsaming som følgje av utvida fullmakter til dekan, vil betra konkurransen om 
dei beste søkjarane til faste vitskaplege stillingar. 
 
Sjølv om det vert delegert fullmakt til dekan for godkjenning av utlysingstekst og 
stillingsomtale, er det framleis fakultetsstyret som formelt har ansvar for desse 
sakene. Fullmaktssakene vil bli rapportert skriftleg til fakultetsstyret og referert under 
«fullmaktssaker» i saksliste og protokoll. 
 



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

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. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjev dekan fullmakt til å  
foreta utlysing og til å godkjenne utlysingstekst og stillingsomtale for faste 
vitskaplege professor- og førsteamanuensis-stillingar.  


2. Fakultetsstyret vert orientert om utlysingssaker som blir tatt på fullmakt. 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
rekrutteringssjef 


 
 
 
13.3.2017 /ELSØ  
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 30/17 


Sak nr.: 2017/689   Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
Utdanningsmelding 2016 – Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Grunnlagsdokumenter i saken 
Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016 – brev datert 5.1.2017 
fra Universitetsdirektøren (2017/314). 
 
Hva saken gjelder 
Utdanningsmeldingen 2016 skal inneholde rapportering av aktivitet for 2016 og 
prioritering av aktivitet for 2017. Fakultetets utdanningsmelding er basert på inspill fra 
instituttene og programutvalgene, og ble behandlet i studieledelsen i møte 16. mars. 


Universitetsledelsen har bedt fakultetene rapportere på følgende punkter: 
• Utdanningskvalitet:  


o Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov 
for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret. 


o Orientering om gjennomførte programevalueringer i 2016 og status for 
revisjonsarbeidet i studieprogrammene. 


o Informasjon om arbeid med økt gjennomstrømming og reduksjon av 
frafall i studieprogrammene. 


• Portefølje og dimensjonering: Planer for endring og dimensjonering av 
studietilbud og opptak. 


• Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for 
etter- og videreutdanning 2015-2017. 
 


 
Fra UiB er det gitt føringer på at de tre meldingene samlet sett ikke skal overskride 
seks sider. Det har derfor ikke vært rom for inngående skildring, og vi har prioritert å 
skissere de mest sentrale momentene knyttet til oppfølgingspunktene. 
 
Universitetet i Bergen har satt 21. april som innleveringsfrist for alle meldingene. 
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Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret godkjenner Utdanningsmeldingen 2016. 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør  Ørjan Leren 
 
 
 


 seksjonssjef 


16. mars 2017 EIDA 
 
 
Vedlegg:  


1. Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016 – brev datert 
5.1.2017 fra Universitetsdirektøren (2017/314). 


2. Utdanningsmelding 2016 for Det medisinsk-odontologiske fakultet 
3. Innspill fra institutt og programutvalg 







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


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


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


Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen


Besøksadresse
Muséplass 1
Bergen


Saksbehandler
Steinar Vestad
55589252


Universitetsmuseet
Fakultetene


Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2016
Som del av arbeidet med universitetets forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår. 


Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Meldingene bør derfor ikke være mer enn 6 sider totalt. Maler for meldingene følger vedlagt.


Frist for innlevering settes til 21. april 2017. Meldingen vil bli drøftet i utdanningsutvalget og 
forskningsutvalget før endeling behandling i universitetsstyret. 


Tore Tungodden
ass. universitetsdirektør Steinar Vestad


seniorrådgiver


Vedlegg: 
1. Maler for meldinger 2016


Kopi:
Forskningsadministrativ avdeling
Studieadministrativ avdeling
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Vedlegg 


Mal for meldinger: 


Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 21. april 2017. 


Utdanningsmelding: 
 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av 


behov for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret. Orientering 
om gjennomførte programevalueringer i 2016 og status for revisjonsarbeidet i 
studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om arbeid med økt 
gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene. 


 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud 
og opptak. 


 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 2015-2017.


Forskerutdanningsmelding 
 Oppfølging av fakultetets prioriteringer for forskerutdanningen. Forholdet mellom 


forskerutdanning og forskningssatsinger. 


 Opptak, gjennomstrømming, frafall, disputaser og underkjenninger – kort beskrivelse 
av situasjonen og eventuelle tiltak for å forbedre disse parameterne


 Veilederopplæring og karriereveiledning – beskrivelse av situasjonen og planlagte 
tiltak. 


 Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen, eventuelle planlagte tiltak for 
internasjonal rekruttering og for å øke internasjonale opphold for ph.d.-kandidatene 


Forskningsmelding: 
 Oppfølging av faglige prioriteringer og tiltak for økt tverrfaglig samarbeid.


 Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppfølging av handlingsplan for 
internasjonalisering.


 Kort status for oppfølging av Handlingsplan for EU-finansierte satsninger


 Tiltak for økt publisering







 
 


Utdanningsmelding 2016 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 
Utdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske fakultet er basert på innspill fra institutt og 
programutvalg, samt fakultetsledelsens egne vurderinger. Meldingen ble vedtatt i fakultetsstyret 
[dato]. 
 
Utdanningskvalitet – Status for fremdrift av igangsatte tiltak og vurdering av behov for nye 
Den kontinuerlige innfasingen av ny studieplan for medisinstudiet har også i 2016 vært det største 
utdanningsprosjektet ved fakultetet. Dette året ble det første gang holdt undervisning og eksamen i 
tredje og syvende semester i ny plan, og i 2017 vil fjerde, femte, åttende og niende semester starte 
opp. Det er etablert overgangsordninger for å sikre kvaliteten i utdanningen for studenter som går over 
fra gammel til ny plan. Både studieseksjonen ved fakultetet og studieadministrasjonene ved 
instituttene bruker mye ressurser for å takle utfordringer som oppstår underveis i innfasingsarbeidet. 
 
En viktig komponent i den nye planen er bruk av alternative undervisnings- og vurderingsformer. 
Teambasert læring (TBL) og ulike former for digital støtte til tradisjonell undervisning er en viktig del av 
den nye studieplanen. Det er i 2016 avholdt to piloter av stasjonsbasert klinisk eksamen (OSCE) for 
medisinstudiet, og dette arbeidet fortsetter i 2017. OSCE-eksamen har også vært avholdt for et emne i 
farmasistudiet, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Erfaringene er positive og ordningen vil bli 
videreført. Det er opprettet referansegrupper for noen av semestrene i medisinstudiet, kalt 
«Studentenes undervisningsutvalg (STUND)» for å sikre medvirkning i arbeidet med ny studieplan. 
Dette planlegges overført til andre semestre. 
 
Fakultetet har i tidligere opptak til grunnstudier sendt ut flere tilbud enn vi har studieplasser, dette for 
å kompensere for frafall i studiestarten og første studieår. I opptaket for 2016 var det langt flere som 
takket ja til studieplasser på farmasi, human ernæring og tannpleie enn tidligere, noe som resulterte i 
meget store kull for disse programmene. For farmasi er det iverksatt kartlegging av økte ressursbehov 
hvor det settes inn tiltak der hvor en har identifisert flaskehalser i studiet. Dette gjelder både 
undervisningsressurser og arealbehov. På tannpleierstudiet vil de største utfordringene være i den 
kliniske delen av programmet, men her har en lagt om noe undervisning hvor studentene samarbeider 
to og to om pasientbehandlingen («dyad training»). For ernæring har utfordringene vært mindre, men 
det er uheldig at det store opptaket i 2016 har falt sammen med ikke planlagt fravær av sentrale 
undervisningspersoner.  
 
Studieplanen for odontologistudiet er også under revisjon. En arbeidsgruppe er oppnevnt, og høsten 
2016 fikk fagseksjonene ansvar for å kartlegge kompetansebehovet til ferdige kandidater, støttet av 
spørreskjema til Tannlegeforeningens medlemmer. Ulike arbeidsgrupper er i gang med 
planlegging/kartlegging av avgrensede definerte problemstillinger i studiet. Arbeidet fortsetter i 2017. 
 
Fakultetet er også delaktig i diverse nasjonale harmoniseringsprosesser som skal høyne studiekvalitet 
hos de lærestedene som tilbyr aktuelle profesjonsutdanninger innen helsefag. Dette inkluderer blant 
annet felles læringsutbytte for medisinstudiet, nasjonal delprøve i medisin, samt et nystartet arbeid 
om felles rammeplaner for alle autorisasjonsbærende helseutdanninger. 


 
Status for revisjonsarbeidet i studieprogrammene 
Ved MOF har vi valgt å gjennomføre programrevisjonen som en todelt prosess. Programutvalgene har 







fra oktober til februar revidert alle programbeskrivelsene ved fakultetet, og i tillegg fått oppgaven med 
å se på emnesammensetningen innad i programmene og identifisere emner som har et særlig behov 
for revisjon. Arbeidet ble oppsummert på fakultetets programutvalgsseminar 9. februar.  
 
I slutten av februar startet arbeidet med revisjon av emner, og denne delen av revisjonsprosessen er 
det instituttene som er ansvarlig for. Dette arbeidet vil fortsette i vårsemesteret 2017. 
Programutvalgene vil fortsatt være delaktige i arbeidet, som dialogpartnere for instituttene. Fakultetet 
har satt av midler til f.eks seminarer og annen støtteaktivitet rundt revisjonsarbeidet.  
 
Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret 
Fakultetet ser Studiebarometeret som et verdifullt verktøy for å kvalitetssikre utdanningene. Vi merker 
at Studiebarometeret i stor grad er etablert som et aktivt verktøy i sektoren, som både ansatte, 
studenter og prospektive studenter benytter seg av. Nytteeffekten av barometeret er høyest for de 
større programmene med mange studenter, der resultatene enklere lar seg generalisere og 
sammenligne. Flere av våre mindre studieprogram har for få respondenter til å få ut data, og de 
aktuelle programmene vil mer aktivt markedsføre Studiebarometeret for å øke svarprosenten mot 
neste spørring. Fakultetet har benyttet resultatene aktivt i kvalitetsarbeidet.   
 
Flere programutvalg melder at de på områder hvor de har satt i gang tiltak, kommer bedre ut i årets 
undersøkelse. Fakultetet vil derfor aktivt oppmuntre programutvalgene om å bruke resultatene aktivt 
for å heve kvaliteten på studieprogrammene. 
 
I oppfølgingen av resultater fra Studiebarometeret som ble publisert februar 2017 har fakultetet særlig 
hatt oppmerksomhet mot Masterprogram i human ernæring, som kom spesielt svakt ut. Vi har gått i 
dialog med fagmiljøet for å avdekke årsaker til den svake evalueringen med tanke på utarbeiding av 
tiltak. 
 
Gjennomførte programevalueringer i 2016 
Det har i 2016 blitt gjennomført programevaluering av Bachelorprogram i human ernæring, 
Masterprogram i klinisk ernæring, samt studieretningen genetisk veiledning under Masterprogram i 
helsevitenskap. 
 
Arbeid med økt gjennomstrømming og reduksjon av frafall 
Det har vært gjennomført et større utredningsarbeid vedrørende frafall, og dette har vært tatt opp 
som tema i ulike ledersamlinger på fakultets- og instituttnivå. Våre utdanninger har forholdsvis lite 
frafall totalt sett, men det er forskjeller mellom programmene. 
 
Tannpleie er det studiet som klarest har merket frafall tidligere. Det virker som om fjorårets store kull 
har mindre frafall enn vanlig etter første semester, og et bedre studentmiljø ved studiet kan spores. 
Ernæring merker også en reduksjon i frafall fra bachelorgraden. Odontologi har tradisjonelt hatt en del 
studenter som søker overgang til medisinstudiet etter første år, men med den nye planen er dette 
vanskeligere enn før. Fakultetet får mange spørsmål om dette i opptaksperioden, og våre 
studieveiledere fraråder søkere som ønsker medisin om å søke seg til odontologistudiet.  
 
Farmasimiljøet bruker aktivt semesterevalueringer for å planlegge undervisningsbelastning bedre, og 
dermed forhindre frafall. 
 
Endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin planlegger et nytt «Masterprogram i samfunn og 







helsevitenskap» som skal erstatte dagens Masterprogram i helsevitenskap. Arbeidet skal ferdigstilles 
tidlig vår 2018, og første opptak er planlagt høsten 2019. 
 
Det er fortsatt et ønske om flere fullfinansierte studieplasser innen farmasi og ernæring. 
 
Oppfølging av Handlingsplan for etter- og videreutdanning 2015-2017 
MOF sine portefølje innen etter- og videreutdanning kan grovt sett inndeles i tre: Vår erfaringsbaserte 
master i helseledelse, spesialistutdanningen i odontologi, samt spesialist- og etterutdanning av leger i 
samarbeid med legeforeningen. 
 
Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er rettet mot å gi ledere i 
helsesektoren et kompetanseløft, og er i den forstand i harmoni med delmål B av universitetets EVU-
strategi. Dette faglige tilbudet blir nå styrket med et kurs innen helse-IKT, der bruk av bla. 
kvalitetsregistre og sektorspesifikke dataverktøy står sentralt. Dette skjer i samarbeid med en rekke 
aktører innen IKT-feltet i helsesektoren. 
 
Ingen av våre programtilbud er undervisningsfag i skolen, men våre fagpersoner er delaktige i f.eks. 
faglig-pedagogisk dag. 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Innspill til Utdanningsmelding 2016 fra Institutt for biomedisin
Vi viser til brev datert 12. januar 2016, der instituttene blir bedt om innspill til 
Utdanningsmelding for MOF. Instituttene bes om å rapportere kort for 2016 samt planer og 
utfordringer for kommende år. Det bes særlig om status for fremdrift av igangsatte 
kvalitetstiltak på utdanningsfeltet og vurdering av behov for nye tiltak.


1. 2016 og planer og utfordringer for 2017 


Implementeringen av ny studieplan i medisin har hatt særlig oppmerksomhet også i 2016.
I 2016 har tredje semester av ny studieplan blitt implementert og instituttet har erfart at 
omleggingen fortsatt er krevende. Fjerde semester startet først i inneværende semester, 
våren 2017. Det har også vært gjort noen endringer for 1. og 2. semester basert på 
erfaringer fra første gangs gjennomkjøring. I tillegg til arbeidet med implementering av ny 
studieplan, har nye administrative verktøy og opplæring av både administrative og 
vitenskapelig ansatte i å bruke Mitt UiB og Inspera vært krevende. I 2017 vil det særlig 
arbeides med å ta i bruk nytt time- og eksamensplansystem (TP).


Det er spesielt utfordrende å lage gode eksamensoppgaver (MCQ) og det er noe mangelfull 
funksjonalitet i Inspera. Det er blant annet vanskelig å hente ut poengsummer og generere 
sensorveiledninger til studentene. Vi forventer imidlertid at Mitt UiB og Inspera på sikt vil føre 
til en bedre og raskere arbeidsflyt. Dette vil spesielt gjøre seg gjeldende ved at alle 
eksamener blir digitale. Likevel er det avgjørende for eksamensarbeidets kvalitet og 
effektivitet at administrativ støtte fra Studieadministrativ avdeling i forhold til Inspera fungerer 
godt og er robust. Siden starten på 2017 har vi imidlertid opplevd at støtten fra 
eksamenskontoret, særlig i forhold til Inspera, dessverre har minsket, særlig når det gjelder 
umiddelbar brukerstøtte.


Instituttet inviterer studenttillitsvalgte til studentfrokost to ganger i semesteret. Dette er et 
tiltak som videreføres fra år til år og som er nyttig for å få innblikk i hva studentene er opptatt 
av. Dette tiltaket er spesielt viktig å opprettholde i tider med store endringer også for 
studentene, blant annet ny studieplan. Tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte på fra disse 
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møtene er at gjennomføringen av undervisning med underveistester etc etter hvert går bra 
og at problemene i forbindelse med implementering av den nye studieplanen langt på vei er 
løst.


Instituttet uteksaminerte 11 mastergradskandidater i 2016 i medisinsk biologi. Tre 
masterstudenter i farmasi hadde sin hovedveileder ved instituttet hvorav to avsluttet sin 
mastergrad i 2016. I tillegg hadde to masterstudenter i nanovitenskap sin hovedveileder ved 
instituttet. 5 forskerlinjestudenter med veiledning ved instituttet fullførte i 2016.


Totalt 27 utvekslingsstudenter har vært ved instituttet i 2016 (45 i 2015), enten for å ta emner 
(18) eller arbeide på laboratorium (9) i perioder fra 1 – 12 mnd.


I tillegg vil det bli endringer i administrasjonen med utskifting av ansatte. Vi søker å legge 
dette på plass på best mulig måte, og det kan bli behov for kortvarig vikariat i den 
sammenheng. Det kan også bli en utfordring for instituttet hvis antall studieplasser i farmasi 
økes til 45 studenter (opptaket fra tidligere år har ligget på 24 studenter), både med tanke på 
kurssal, lærerkrefter og administrativ støtte. 


På den annen side vil en fullfinansiering av disse studieplassene kunne gi oss basisressurser 
inn til undervisningen av disse studentene. Instituttet skulle i utgangspunktet basere sin 
undervisning til denne gruppen på «gjenbruk» av undervisning. Dette har vist seg ikke å 
være mulig på grunn av manglende forståelse for at dette krever koordinering i forhold til 
timeplanen. Mye av den undervisning vi nå gir til denne gruppen, er blitt frikoblet fra de andre 
studentgruppene uten at vi har mottatt ressurser for dette. Dersom det skjer en opptrapping 
av antall studieplasser som må baseres på fullfinansierte studieplasser, forventer instituttet å 
bli tilført ressurser for en slik økning av denne studentgruppen.


Administrasjonen av den nye studieplanen krever betydelig mer ressurser enn den tidligere. 
Dette gjelder både i forhold til omfanget av den møtevirksomhet som fakultetet har lagt opp 
til, samt det økede arbeidet som kreves fordi nå både i gjennomføringen av undervisning og 
eksamen skal koordineres mellom de øvrige fire instituttene som deltar i undervisningen. 
Dette har som konsekvens at det både medgår mer ressurser samt at det særlig i perioder 
opp mot eksamen, er sårbart når hele ansvaret for gjennomføringen i praksis ligger på en 
person for 4 av studiets 12 semester i medisin (2 av 10 semester i odontologi). I forbindelse 
med omorganiseringen i 2013 ble en stilling flyttet fra instituttet til fakultetet. Når man nå 
tilfører flere oppgaver og blant annet i form av en øket innsats for å administrere de samme 
studieprogrammene som vi hadde før uten å tilføre ressurser til dette, opplever 
studieseksjonen ved instituttet og instituttet som helhet at vi er for knapt bemannet. Det har 
hjulpet at ansvaret for administrasjon av 1. og 2. semester har vært leder fra fakultetet, men 
det er varslet at dette nå vil opphøre. 


Som oppfølging av Org2020 vil vi derfor be om at man kritisk vurderer hva som er en optimal 
innsats av administrative ressurser i forhold til gjennomføring av studieprogrammene og 
reduserer dette fra dagens nivå.


2. Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak på utdanningsfeltet og 
vurdering av behov for nye tiltak


Instituttet arbeider kontinuerlig med undervisningskabalen og har en spesiell utfordring siden 
flere av de vitenskapelige ansatte nærmer seg pensjonsalder. I 2017 arbeides det spesielt 
med en gjennomgang av undervisningen for alle de vitenskapelig ansatte. 
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Instituttet peker igjen på at vi mener det er behov for å opprette en bachelorgrad i biomedisin 
(Sak 2014/12824-1) og støtter fakultetets linje om at slike studieprogram må fullfinansieres. 
Vi ber derfor om at et bachelorstudium i biomedisin med 30 fullfinansierte studieplasser 
legges inn på listen over fakultetets prioriterte fullfinansierte studieplasser. Dette ble første 
gang fremmet fra instituttet i desember 2014. I fakultetets svar 14.01.15 pekes det blant 
annet på at de allerede har meldt inn behov for flere fullfinansierte studieplasser, men dette 
er knyttet til studieprogrammene i medisin samt farmasi og ernæring. Vi ber nå fakultetet om 
å melde inn behov for fullfinansierte studieplasser til et bachelorprogram i biomedisin.


Det arbeides kontinuerlig med kvaliteten knyttet til undervisningen ved alle våre 
studieprogrammer, og vi vil spesielt arbeide med kvalitetssikring knyttet til eksamen og 
eksamensoppgaver.


Vennlig hilsen


Rolf K. Reed
Instituttleder Aslaug Sæther


seniorkonsulent
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utdanningsmelding for 2016- Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak
IGS har besluttet å ha årlige utdanningsprosjekt og jevnlige utdanningsseminar. Det ble i 
2016 avholdt 3 utdanningsseminarer med svært god deltakelse. Instituttets 
utdanningsprosjekt 2016 hadde tittel: «Studentaktiviserende læring med kollegabasert 
tilbakemelding». I korte trekk bestod prosjektet av komponenter der underviserne arbeidet 
med videreutvikling av egne undervisningsopplegg med fokus på studentforberedende og 
studentaktiviserende element. Deler ble testet ut med tilbakemelding fra en kollega, og et 
refleksjonsnotat knyttet til egen læring i prosessen ble rapportert på Mitt UiB ved årets slutt.  
21 av instituttets lærere gjennomførte hele prosjektet. Instituttet fikk fakultetets 
studiekvalitetspris 2016 for prosjektet.  


Medisin: Ny studieplan medisin er inne i en svært aktiv fase. Skisse for 10. semester ble 
oversendt 1. oktober 2016 og skisse for 11. semester er snart klar. IGS har også betydelige 
arbeidsoppgaver i semestre der ansvaret ligger ved andre institutter. IGS har tatt særlig 
ansvar for mentorordningen (der erfarne leger er veiledere/mentorer). Det ble rekruttert 40 
nye mentorer i 2016, og 120 mentorer fordelt på tre kull er nå på plass. Introduksjons- og 
oppfølgingsmøter ble holdt for alle gruppene i 2016. Mitt UiB ble tatt i bruk i dette arbeidet, 
og det ble laget en struktur med felles inngangsside og egne områder for hver gruppe. 


Farmasi: I juni 2016 avholdt instituttet første OSCE eksamen i samfunnsfarmasi i samarbeid 
med Universitetet i Tromsø, - inkludert utveksling av oppgaver og sensorer. Vi trakk på 
erfaringer fra piloten på OSCE eksamen i medisin, og opplegget fungerte svært godt. 


Master: På bakgrunn av rapporter fra ulike utvalg fikk instituttet i 2016 i oppdrag fra MOF å 
utvikle et nytt masterstudium i ‘Samfunn og helsevitenskap’. Arbeidet som har vært ledet av 
Berit Rokne er godt i gang, strukturen er på plass, og det pågår nå arbeid i en rekke grupper 
for å utvikle ‘fellesemner’ og ‘fordypningsemner’. Arbeidet fortsetter i 2017 under leder 
Målfrid Råheim. 


Referanse Dato
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I det nåværende Masterprogram i helsevitenskap er det anbefalt at studieretning i genetisk 
veiledning får en sterkere tilknytning til det kliniske fagmiljøet i medisinsk genetikk. I 2016 har 
vi sikret en midlertidig ordning del en deltidsstilling ble stilt til disposisjon for K2/HUS. Det 
arbeides fremdeles med en mer permanent løsning. 


Et nytt emne ble tilbudt som EVU-kurs (MANTULT664); ‘Videreutdanning i ultralyd av 
muskelskjelettsystemet’, Modul 1. Emnet blir fulgt opp i 2017 (Modul 2, MANTULT665) i 
samarbeid med Westfield Anatomy Dep. Queen Mary University, London.


Masterstudiene i ‘International Health’ og ‘Oral Sciences’ ved Senter for internasjonal helse 
(SIH) rekrutterte sitt siste studentkull i 2016. De to studiene vil erstattes av et MA- studium i 
‘Global Health’, godkjent i Universitetsstyret i juni 2016, med første opptak i 2017. Med 
bortfall av kvoteprogrammet fra 2016 er rekrutteringsgrunnlaget til masterprogrammet ved 
SIH endret. Sammensetningen av studentgruppen er endret med færre studenter fra 
lavinntektsland. SIH er aktiv i oppbygging av masterprogram – inkludert utvikling av 
fellesgrader - med samarbeidsinstitusjoner i Sør gjennom Norpart og Norhed programmene. 


Planer og utfordringer for kommende år – vurdering av behov for nye tiltak 
Medisin: Ny studieplan medisin er krevende med tanke på samarbeid og organisering.  Det 
er noe uklarhet i organiseringen rundt fag som inngår i flere semestre og fag som har ansvar 
for flere studentgrupper. Kommende år vil vi videre møte utfordringen knyttet til at IGS skal 
ferdigstille planer for 10. semester og for 11. semester. IGS har foreslått elektive emner som 
skal tilbys mange ulike studentgrupper, - her vil vi møte logistiske utfordringer. 


Et område som må få mer oppmerksomhet i kommende år er ‘akademisk søyle’. IGS har et 
undervisningsansvar knyttet til akademisk søyle som det er vanskelig å få oversikt over. 


Ny studieplan forutsetter en økning fra 4 til 6 ukers praksisutplassering i allmennmedisin. 
Instituttet har fått utvidet økonomisk ramme i tilknytning til dette arbeidet, og må utvikle gode 
løsninger før første kull har praksisutplassering i 2018.


Vi får også i 2017 dobbelt undervisningsbyrde ved at vi skal undervise på både ny og 
gammel plan. For 1. gangs praksisutplassering i allmennmedisin skal vi f.eks våren 2017 ha 
80 plasser (halvt kull) til studenter på gammel ordning og 160 plasser (helt kull) til studenter 
på ny studieplan. Dette krever godt samarbeid med og stor velvilje fra fastlegene i 
Bergensområdet. 


Master: I 2017 fortsetter arbeidet med innhold i emner for Masterstudium i samfunn og 
helsevitenskap, samt oppbygging av programbeskrivelsen. Arbeidet skal ferdigstilles tidlig 
vår 2018 med tanke på første opptak høst 2019. 


I 2017 starter første kull på master i Global Health ved SIH. På grunn av rehabilitering av 
Overlege Danielsens Hus vil SIH midlertidig flytte til lokaler i Jekteviksbakken. Et arbeid er 
startet som ser på hvordan SIHs nye mandat i forhold til UiB global kan forvaltes innen 
utdanningsfeltet. 
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Vennlig hilsen


Astrid Blystad
studieleder Randi May Oen


studiekoordinator







Innspill til utdanningsmelding 
 


NY STUDIEPLAN 


Det ble i 2016 nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i mandat å revidere studieplanen for Integrert 


masterprogram i odontologi. I løpet av høsten fikk fagseksjonene ved Institutt for klinisk odontologi i 


oppdrag av arbeidsgruppen å kartlegge hvilke kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 


studentene skal ha ved endt studium og på hvilket nivå, samt hvor stor del av undervisningen som 


kan gå inn i fagspesifikke eller tematiske bolker eller som valgfri fordypningsdel. I tillegg ble det 


gjennomført en spørreundersøkelse blant Tannlegeforeningens medlemmer for å kartlegge hvilke 


kunnskaps- og ferdighetsbehov man anser at nyutdannede tannleger vil trenge i fremtiden. Samlet 


skal dette danne grunnlaget for det videre studieplanarbeidet i 2017.  


 


STUDENTMOBILITET 


I 2016 har det blitt arbeidet aktivt for å øke antallet studenter som reiser på utveksling. Et av 


tiltakene har vært å få til flere utvekslingsavtaler. Nye avtaler er Gøteborgs Universitet for både 


Bachelor i tannpleie og Integrert masterprogram i odontologi. Delegasjoner har besøkt Universitetet i 


Aarhus, Cape Town University, i tillegg til flere universiteter i Sao Paulo. Forhåpentligvis vil flere av 


universitetene signere avtaler i løpet av 2017. Andre tiltak for å øke interessen for utveksling har 


vært informasjonsmøter knyttet til den obligatoriske undervisningen. De utreisende studentene 


høsten 2016 ble i tillegg intervjuet og presenterte sine erfaringer under Internasjonal dag 18. januar.  


 


UNDERVISNING 


Det har vært store utfordringer knyttet til 1. kull på Bachelor i tannpleie. Det ble høsten 2016 tatt 


opp hele 47 studenter, mot normalt 30 studenter på første studieåret. Dette har medført at antall 


undervisningsøkter gitt ved for eksempel Seksjon for kjeve- og ansiktsradiologi, må dobles. Det går 


videre utover den øvrige studentundervisingen som går parallelt. Det er i tillegg usikkert om det vil bli 


tilstrekkelig antall pasienter tilgjengelig for undervisningen i løpet av vårsemesteret 2016. Videre vil 


dette i ytterste konsekvens kunne resultere i at studentene da ikke oppnår faglige krav og dermed 


ikke vil kunne få godkjent klinikk.  


 


Våren 2016 ble det lagt frem forslag til ny plassering av klinikkøkter og teoretisk undervisning for å 


tilpasse aktivitetene i Nytt odontologibygg til behovene for å effektivisere arealbruken ved fakultetet. 


Endringene ble implementert høsten 2016. Studentene gjennomførte en spørreundersøkelse blant 


studenter og klinikkpersonalet. Av denne kom det frem at de opplevde stor misnøye med endringen. 


Hovedutfordringene har vært knyttet til avvikling av klinikk, sterilisering etc. Studentene sliter med å 


få avsluttet pasientbehandlingen i tide til å rekke forelesningene. Ordningen medfører en reduksjon i 


effektiv klinikktid, noe som synes å være negativt for studentenes læringsutbytte. Det er i tillegg for 


lite tid til lunsj og ikke mulig å legge forelesninger, seminarer og møter til den tidligere mellomøkten 


(kl. 11 – 13). 


 







ETTER- OG VIDERUTDANNIG 
 
IKO tilbyr fremdeles spesialistutdanning innen 7 ulike, offentlig godkjente disipliner, samt 
spesialutdanning innen 1 universitetsdisiplin. Totalt var 30 spesialist- og 
dobbelkompetansekandidater aktive ved årsslutt 2016. Også dette året har veilederkapasitet og 
pasientrekruttering vært en utfordring for enkelte disipliner. Høsten 2016 har det vært størst 
veiledermangel ved Seksjon for kjeveortopedi og ved Seksjon for periodonti. Hele 16 
spesialistkandidater tok sin spesialisteksamen i løpet av året. Fra høsten 2017 skal det tas opp 
spesialistkandidater i følgende fagdisipliner: Kjeve- og ansiktsradiologi og oral kirurgi og oral medisin. 
Seksjon for periodonti måtte trekke sitt opptak grunnet manglende veilederkapasitet ved seksjonen. 
 
Profesjonsrådet fattet i løpet av høsten 2016 forslag til ny, sentralisert opptaksordning for 
spesialistutdanningen i Norge. Opptaket tenkes administrert fra UiO. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av 6 fagpersoner (2 fra hvert universitet) som i løpet av våren 2017 henter 
frem en detaljert plan med retningslinjer for hvordan dette tenkes organisert. Målet er at opptaket 
for høsten 2018 (åpnes i oktober 2017) organiseres etter ny modell.  
 
Helsedirektoratet har nå sendt sine anbefalinger til departementet om en kartleggingsrapport som 
beskriver dagens ordning med spesialistutdanning og i hvilken grad kompetansesentrene er 
involvert. Gruppen i Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet med 
forslag til fremtidens spesialistutdanning. Arbeidet er foreløpig ikke påbegynt.   
 
IKO kunne i løpet av november og desember 2016 (samt januar 2017) uteksaminere samtlige 
kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet kull 2015-2016. Disse har kunnet søke Helsedirektoratet 
om autorisasjon som tannlege. Det ble i løpet av året arrangert 2 opptaksrunder for opptak av nye 
kandidater med studiestart januar 2017. 6 kandidater fikk plass på programmet. Det har blitt vedtatt 
en egen studieplan for programmet med emnebeskrivelse i Programutvalget for odontologiske fag. 
Det har også blitt arbeidet med et eget reglement for studieprogrammet som har blitt juridisk 
vurdert av seniorrådgiver og jurist ved Sentraladministrasjonen. Innlemmingen av programmet i 
universitetets digitale systemer er nå fullstendig. 
 
19. desember vedtok Helsedirektoratet en ny forskrift om ekstra krav til autorisasjon for 
helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/ EØS-området som vil kunne få stor innvirkning på 
programmet.  Vi avventer en nærmere avklaring om dette.  
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Utdanningsmelding 2016 - Klinisk institutt 1


K1 har ansvar for studieprogrammene i medisin, odontologi, bachelor- og masterutdanning i ernæring, 
bachelor i tannpleie, og har det faglige ansvaret for andre emner på masternivå, i tillegg til flere 
forskerkurs. Det opprettes flere elektive kurs for medisinutdanningen som K1 står bak. 


Kort rapport fra 2016
Semester 7 i Medisin 2015 ble ferdig planlagt og undervist for første gang H16. Emnet ble 
kontinuerlig fulgt opp og avsluttet med en evaluering som gav verdifull info om hva som må forbedres 
til V17.


Semester 8 ble ferdig planlagt til oppsatte frister og klart for oppstart V17.


Følgende emner ved K1 hadde sitt siste undervisningssemester i 2016: MEDHUD, MEDØYE, 
MEDØNH, MEDKIR3.


Ernæring har endret på studieporteføljen i løpet av 2016, hvor tidligere emner er erstattet med nye 
emnekoder, og det er blant annet fokusert på å gjøre det lettere å reise på utveksling. Et eksempel på 
dette er NUTR208 (15 stp) som går over høst- og vårsemesteret, som erstatter tidligere NUTR207 og 
NUTR300. Ved behov kan studentene velge delvariantene NUTR208A (10 stp) høstsemesteret, eller 
NUTR208B (5 stp) vårsemesteret. Det samme gjelder NUTR240 (NUTR240A og NUTR240B). 
Ernæring tar også sikte på å bedre mulighetene for utveksling i masterprogrammene i klinisk og 
human ernæring, og tar dette med seg erfaringene fra bachelorprogrammet i arbeidet fremover. Senter 
for ernæring ble planlagt og bemannet. Offisiell åpningsdag rett over årsskiftet


OSCE – To prøve-eksamen arrangert i 2016. K1 sterkt representert.


Mitt UiB tatt i bruk på alle K1 sine emner. 


Inspera Assessment blir brukt på en svært høy andel av eksamener ved K1. 


For å imøtegå et EU-direktiv (2010/63) og nye retningslinjer for krav til personer som planlegger og 
utfører dyreforsøk, ble det foretatt en endring av omfang og omfordeling av studiepoeng for 
dyreforsøkskursene, gjeldende fra 2016. Emnekoder for kursene er også blitt oppjustert til masternivå, 
og nye emnekoder er LAS301, LAS302 og LAS303.


Avgangskullet på medisinstudiet høsten 2016, kull 10B, stemte frem nevrologi som det 
fagområdet som har gitt den beste undervisningen i studietiden på UiB. Prisen for beste forelesere ble 
tildelt katastrofekursforeleserne fra anestesi Marius Berge og Håvard Landsdalen.


Professor Anne Berit Guttormsen ved K1, ble tildelt Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for 
fremragende undervisning innen medisin. I begrunnelsen for tildelingen ble hennes mangeårige 
engasjement i å styrke og videreutvikle legeutdanningen trukket frem.
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Planer og utfordringer for 2017


Status kvalitetstiltak på utdanningsfeltet


Det er gjort store endringer på undervisningsprogram og emner, samt eksamens og læringssystemer. 
Planen for 2017 rettes mot implementering og drift. For eksempel nyttiggjør underviserne på langt nær 
potensialet i Mitt UiB. 


Praksisperiodene ved UiB sine samarbeidssykehus. Implementering av regelverk, støtte opp under 
ordningen med veileder og oppfølging, blir høyt prioritert.


OSCE ny pilot i mai. Planleggingen for første fullskala eksamen i vår 2018 fortsetter.


MCQ-database i samarbeid med UiT og NTNU. Databasen for flervalg-spørsmål og kalibrering med 
Inspera Assessment er helt avgjørende for god eksamensavvikling og underveistesting i Medisin 2015. 
Opplæring planlegges fra V17.


K1 vil sammen med K2 arrangere en informativ undervisningsdag med fokus på aktuelle trender og 
systemer til bruk i undervisningen.


Vurdering av behov for nye tiltak


Det er fortsatt behov for lokal opplæring innenfor nye systemer. Mitt UiB, Inspera Assessment og 
etterhvert også MCQ-databasen.


Det må settes stort fokus på å etablere gode rutiner for eksamensavvikling i Medisin 2015.  
Fagmiljøene trenger forutsigbarhet om hvilke bidrag og forventinger det stilles til deres deltagelse i 
eksamenskommisjonene. Det må legges til rette for systematisert kvalitetssikring av MCQ-oppgaver.


Vennlig hilsen


Jarle Rørvik
studieleder Tore Lillebø


          studiekoordinator
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Telefon 
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Postadresse 
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Jonas Lies vei 79
Bergen


Saksbehandler
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Bergen 22.02.2017


Utdanningsmelding 2016 fra Klinisk institutt 2


Overordnede undervisningsmål for Klinisk institutt 2 er:


K2 skal etablere en god struktur for forbedring og evaluering av 
undervisning
 MittUiB er godt etablert som elektronisk undervisningsplattform og vi tilstreber felles 


struktur på tvers av institutt gjennom alle semestre innenfor Medisin 2015 studieløp.
 K2 deltar aktivt i den fakultetsopprettede pedagogiske ressurs Enhet for læring.


Utfordring: 
Etablere gode metoder for undervisningsevaluering annet enn direkte studentsurveys.
Styrket opplæring av undervisere i MittUiB og Inspera er nødvendig for å få utnyttet 
potensialet i disse plattformene.


K2 skal hvert år ha enkeltpersoner/undervisningsmiljø som utmerker seg 
for særlig god undervisning
 Vi har etablert Undervisningspris som utdeles årvis til enkeltundervisere.
 Undervisningsaktivitet/ansvar prioriteres i lokale lønnsforhandlinger.


Utfordring: 
Få frem undervisningsmiljø som kan etableres som senter for fremragende undervisning.


K2 skal aktivt implementere ny studieplan for medisin
 K2 bidrar aktivt i alle de kliniske semesterstyrer og leder 5, 9 og 12. semesterstyre.
 Inspera eksamensplattform er tatt i bruk og K2miljø sterkt involvert i det.
 Årlig Undervisningsdag arrangert sammen med K1 som heldagsseminar 27.10.16. Det var 


noe begrenset deltagelse, men gode tilbakemeldinger. Samme mal brukes for møtet 
27.04.17.


 Vi har inngått avtale med NTNU og UiT om etablering av MCQdatabase for bruk til skriftlig 
eksamen, den er under etablering og K2 aktivt medvirkende. Taksonomi etablert.


 K2 representant leder OSCE-komiteen, det har vært avholdt prøve-OSCE for 
6.semesterstudenter høst -16, ny i april -17. OSCE-komiteen har vært på studietur til 
Dundee mhp å få erfaring med eksamensopplegg for stort volum studenter.
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Utfordring: 
Etablere OSCE-eksamen for 160 studenter 6, semester og 80 studenter 12  
semester. Dette krever personell (bidrag fra administrative så vel som akademiske 
ansatte) samt trolig også arealer i tillegg til Medisinsk Ferdighetssenter UiB.
Valgfrie emner: det er meldt inn noen kurs fra K2 miljøer men det trengs flere. Det er 
et mål at alle fagfelt K» representerer skal tilby minst ett valgfritt emne.
Overgang til Medisin 2015 krever justering av allerede etablerte semesterplaner. 
Undervisning er for noen fag forskjøvet mhp hvilket semester det undervises og 
medfører undervisning for to kull (både gammel og ny ordning) i samme semester. 
Dette gir kapasitetsproblemer både mhp praksisundervisning i kliniske avdelinger 
samt romkapasitet. Undervisning må dubleres og evt praksis avlastes eksternt 
(privatpraktiserende spesialister?). Dette krever økonomisk kompensering i 
overgangsfasen.


Medisinsk Ferdighetssenter UiB er nå fysisk etablert i nye lokaler.


Dette er en kjernefascilitet lagt under K2 med K2 ansatt daglig leder samt tverrinstituttlig 
styre med leder fra K2. Formell åpning 23.02.17 men den er allerede tatt ibruk både til 
universitetskurs og egeninitiert studentaktivitet.
Det etableres nå tverrinstituttlig praktisk ultralydundervisning i medisin 2015. Ultralydutvalg 
er opprettet, anbud mhp studentultralydmaskiner til Ferdighetssenteret lyst ut. Det er 
bevilget 700.000 kr til ultralydmaskiner.


Utfordring: for å oppnå et startinnkjøp på 10 maskiner synes det vanskelig å komme i mål 
innenfor den tildelte sum.


Farmasiutdanningen


Utfordring:
Studiet er ikke fullfinansiert og studentinntak er økt fra 24 til 40. Dette gir utfordringer mhp 
undervisningslokaler og lærekrefter, både for selve undervisningen men også for kapasitet 
mht. veiledning/sensurering av hele volumet av masteroppgaver. Det er satt ned en gruppe 
under ledelse av Svein Haavik for å se på konsekvensene av dette økte studenttallet. 
Det jobbes også for å øke finansieringen av studiet i farmasi.


Annen undervisning på K2
Instituttet bidrar med lærerkrefter i undervisningen innen ernæring, tannlege, tannpleie samt  
innen ulike masterprogrammer.  
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Mvh Jone Trovik
Undervisningsleder K2
Professor







 
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 
  
  


 


Innspill til Utdanningsmelding 2016 fra Programutvalget i biomedisin 
Vi viser til brev datert 12. januar 2017, der programutvalgene blir bedt om å komme med innspill til 
Utdanningsmelding for MOF. Det bes konkret i brevet om kort å rapportere om utvalgets arbeid i 2016 
og planer for 2017. Følgende punkter skal omtales særskilt: 


- Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye tiltak 
- Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak 
- Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret 
- Orientering om gjennomførte programevalueringer og status i det pågående 


revisjonsarbeidet 
- Arbeid med økt gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene 


 
Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye tiltak 
Programutvalget og programsensor har et særskilt fokus på rekruttering, med særlig fokus på utvikling 
av nettsider og synlighet i sosiale medier. Det vil arbeides videre med dette i 2017. Programsensor 
Jan-Olov Höög besøkte programutvalget og møtte flere av våre masterstudenter i tilknytning til 
programutvalgsseminaret som ble arrangert av MOF i januar 2017. Vi arrangerte også et svært nyttig 
møte med Höög og to ansatte fra Studieadministrativ avdeling samt Ingebjørg Hordvik Sandvik fra 
fakultetet, for å drøfte hvordan vi kan bli bedre på synlighet og rekruttering.  
 
I samarbeid med våre nordiske partnere innen masternettverket i biomedisin (Karolinska Institutt, 
Københavns universitet, Turku University og University of Eastern Finland), NordBioMed.Net, søkte 
vi og fikk innvilget også i 2016 Nordplusstøtte til intensivkurs (sommerskole), utveksling av lærere og 
studenter, nettverkstreff og felles nettportal. Med denne støtten arrangerte vi for tredje gang 
sommerskole i den finske skjærgården 9. -14. august. Temaet var «Current Techniques in Drug 
Development», og studenter fra alle involverte universitet deltok. Sommerskolen arrangeres ikke i 
2017, men videreutvikling av denne er helt sentralt i samarbeidet. 
 
I 2017 søker vi på nytt Nordplus-midler samt Erasmus Strategisk Partnerskap sammen med våre 
samarbeidspartnere, men Københavns universitet er erstattet med University of Southern Denmark 
(Odense). Søknaden om Strategisk Partnerskap koordineres fra oss ved Universitetet i Bergen. 
Søknaden gjelder i hovedsak midler til å utvikle fellesemner i biomedisinsk etikk og ”Computational 
biomedicine”.  
 
Vi har en aktiv studentgruppe som speiles i aktivitetene til Fagutvalget for Master i Biomedisin (FMB; 
nytt navn fra 2017 er Nucleus). De arrangerer jevnlig sosiale aktiviteter, og deltar på Åpen dag og 


Referanse Dato 


2017/689-ASSÆ 09.03.2017 
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Bachelordagen (master i biomedisins eget arrangement for rekruttering i Bergensregionen), og de 
arrangerte også i 2016 karrieredag (9. februar) sammen med masterstudentene på molekylærbiologi, 
biologi og human ernæring. Vi mener det er viktig med jevnlig kontakt med studentene. Vi arrangerer 
progress én gang hvert semester hvor andreårs-studentene presenterer sine prosjekter. Fra og med 
2016 innførte vi ”studentopponenter” i forbindelse med progressene. Dette innebærer at studentene på 
forhånd setter seg inn i prosjektet og forbereder spørsmål til en medstudent. Førsteårsstudentene deltar 
også på progressene. 
 
Alle våre masteremner blir evaluert i etterkant av undervisningen. Noen emner har svært mange 
registrerte studenter, mens andre emner har få registrerte studenter. Vi må i 2017 arbeide spesielt med 
hvordan vi kan øke studenttallet på noen av våre enkeltemner. 
 
Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak 
I fjorårets rapport viste vi til at programsensor Jan Olov Höög (Karolinska Institutet) ser utfordringer 
når det gjelder rekruttering av studenter til masterstudiet. I likhet med tidligere programsensor Erik 
Lundgren (Umeå Universitet) er han tydelig på at det er nødvendig å etablere en bachelorgrad i 
biomedisin for å utdanne mennesker med den kunnskapen og erfaringer som er nødvendig for 
fremtidens biomedisinske forskning. Behovet for en bachelorgrad i biomedisin ved UiB er tatt opp 
med fakultetet gjentatte ganger i ulike sammenhenger både av programutvalget og av Institutt for 
biomedisin. Dette er også presisert i utdanningsmeldingen fra Institutt for biomedisin. Vi vil arbeide 
videre med dette. 
 
Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret 
Det var til sammen 15 masterstudenter som besvarte undersøkelsen i 2015 og 2016 (52 %). Tallene for 
2015 og 2016 er slått sammen pga av få svarende i 2016. Samlet sett fikk masterprogrammet i 
biomedisin 4,3 på skalaen hvor 5 er høyest. Tilfredshet med eget læringsutbytte slo best ut med 4,2 
mens muligheter for påvirkning kom lavest ut med 3,4. Det siste tallet er en forbedring fra i fjor (2,9). 
Vi mener studentene har gode muligheter til å påvirke egen studiehverdag gjennom diverse aktive 
læringsformer, valgemner og ikke minst er frie til å velge masterprosjekt fra svært mange 
forskergrupper ved fakultetet.  
 
Vi har ikke gjennomført spesielle tiltak i 2016 med utgangspunkt i studiebarometeret fra i fjor, men vi 
har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle studiet for å sikre en høy tilfredshet blant våre studenter. 
 
Orientering om gjennomførte programevalueringer og status i det pågående revisjonsarbeidet 
Programutvalget har i januar 2017 revidert beskrivelsen av studieprogrammets mål, innhold og 
læringsutbytte. Våren 2017 skal de emneansvarlige og programutvalget gå gjennom og revidere alle 
emnebeskrivelsene tilknyttet masterprogrammet i biomedisin.  
 
Arbeid med økt gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene 
Vi har god gjennomstrømming. Veldig få slutter i løpet av studiet, og de som bruker lengre tid på 
masterstudiet enn to år har gyldig grunn.  
 
Marit Bakke 
programutvalgsleder Aslaug Sæther 
 programutvalgssekretær
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Innspill til utdanningsmelding 2016 - Programutvalg for ernæring


Programutvalg for ernæring har ansvar for studieprogrammene Bachelor i human ernæring, 
Master i klinisk ernæring og Master i human ernæring. Programutvalget har hatt et 
utfordrende år pga sykdom og utskiftninger i undervisningsstaben. 
Det har vært avholdt 5 møter i programutvalget. 


Kvalitetstiltak
Programutvalg for ernæring fikk internasjonaliseringsprisen i 2016, og det er gjort mye godt 
arbeid for å få opp utvekslingsmulighetene på bachelor i human ernæring. Programutvalget 
ønsker nå å legge til rette for mer utveksling på de to masterprogrammene, både med 
ordinær utveksling på første studieår og muligheter for feltarbeid/samarbeid med andre 
universiteter på selve masteroppgaven. Vi har også tatt imot innreisende studenter som har 
skrevet masteroppgave i ernæring ved UiB. Vi er i kontakt med samarbeidsuniversiteter for å 
få på plass konkrete avtaler om å sende studenter ut. Dette vil inkludere samarbeid med lav- 
og mellominntektsland der målet er at ernæringsstudentene skal få dypere innsikt i global 
ernæringsproblematikk jmf Universitetets strategi 2016-2022 med satsing på globale 
utfordringer.


Programutvalget er i gang med revisjon av studieplanene for de tre studieprogrammene, slik 
resten av UiB er, og satser på at også emnebeskrivelser skal oppdateres i løpet av 2017. 


I 2016 ble Frode Slinde fra Gøteborgs Universitet ansatt som ny programsensor. 
Programutvalget har hatt godt samarbeid med ham i 2016, og ser fram til å fortsette 
samarbeidet i 2017. Han har vurdert den obligatoriske praksisutplasseringen ved 
helseinstitusjoner i studiene våre, og kommet med en rekke konkrete forslag for hvordan 
dette kan forbedres. Programutvalget skal sette ned en komite som skal jobbe videre med 
dette. 


Studieprogrammene har fortsatt et stort behov for å øke undervisningskreftene. Dette har vi 
sett enda tydeligere i 2016 enn tidligere år. 


Deres ref Vår ref Dato 


23.02.2017



mailto:postmottak@uib.no

http://www.uib.no/
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Dimensjonering av studietilbud og opptak, samt frafall/gjennomstrømming
Som et resultat av mindre frafall har avgangskullene på bachelor i human ernæring har blitt 
større de siste årene. Dette har igjen ført til konkurranse om studieplassene på 
Masterprogram i klinisk ernæring. Klinisk ernæring fikk tildelt fem nye finansierte 
studieplasser fra opptaket 2016, men det er fortsatt behov for flere studieplasser på dette 
studieprogrammet. 
Det er også ønskelig å etablere forskerlinje for ernæringsstudentene. 


Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret
Master i human ernæring kom svakt ut av Studiebarometeret i 2016, og fikk kritikk på flere 
felt. Vi kan forklare en del av resultatene med den nåværende ressurssituasjonen. 
Studieprogrammet er en ikke-konsekutiv master, og dette medfører ulike utfordringer til det 
sosiale miljøet. Studentene har også ulike forkunnskaper og er en lite heterogen 
studentgruppe. Programutvalget jobber med å finne løsninger på flere av utfordringene. 


Det er gledelig å se at de andre to studieprogrammene gjorde det godt i Studiebarometeret, 
og vi kommer til å jobbe for å få også masterprogram i human ernæring bedre vurdert neste 
gang. 


Programevalueringer i 2016
Det ble gjennomført en evaluering av studieprogrammene Bachelor i human ernæring og 
master i klinisk ernæring. Arbeidet ble påbegynt i 2015, og avsluttet i 2016. Rapportene er 
offentliggjort i kvalitetsportalen. 


Vennlig hilsen


Robin Ørnsrud
Fung. leder Guro Akre


førstekonsulent







 


Innspill til utdanningsmelding 2016 – Programutvalg for farmasi (PUF) 
 
Programutvalg for farmasi har ansvar for Integrert masterprogram i farmasi. Vi har avholdt 
fire møter i programutvalget i 2016. 
 
Utvalget har i 2016 bestått av: 


Lone Holst Leder Lars Herfindal K2 


Reidun Kjome IGS Harald Wiker K2 


Svein Haavik Senter for farmasi Emmet Mc Cormack K2 


Anni Vedeler IBM Catrine Kristiansen* Student 


Bengt Erik Haug Kjemisk institutt Lene Røgelstad*** Student 


Torgils Fossen Kjemisk institutt Tonje Sevland** Student 


Wei Wang Kjemisk institutt Marte Nørve Årvik Sekretær 
*Studentrepresentant kun våren 2016, ** Studentrepresentant kun høsten 2016, *** Hele 2016 


 
PUF har i 2016 fokusert på: 
 


Kvalitetstiltak og arbeid med økt gjennomstrømming og reduksjon av frafall i 


studieprogrammene:  


Emne- og semesterevalueringer er viktige kvalitetstiltak. Emneevalueringer gjennomføres 
som beskrevet i UiB’s kvalitetshåndbok, mens semesterevalueringer gjennomføres på fast 
rullering med evaluering av to semestre hvert semester. PUF oppfatter 
semesterevalueringene som viktige fordi farmasi er et tverrfakultært studieprogram der flere 
institutt inngår i undervisning på de fleste semestre. Her blir koordinering av studentenes 
arbeidsbelastning viktig, samt å vurdere hvert emnes relevans i forhold de andre emnene i 
samme semesteret og i farmasiprogrammet som helhet. I forhold til å ikke miste studentene i 
løpet av studie, er det viktig at studentene har en så jevn studiebelastning som mulig i løpet 
av studie. Semesterevalueringen er et viktig redskap for å avdekke evt. forskjeller i de ulike 
semestrene. Semesterevalueringer har flere ganger ført til mindre endringer og også 
høstsemesteret 2016 ser ut til å måtte føre til endringer. 
 
 
Resultater av emneevalueringer: 


- FARM320 (Klinisk farmasi), høst ‘15. Arbeidsbelastningen ble vurdert som urimelig i 
forhold til uttelling i form av 5 studiepoeng. Dette ble diskutert i PUF tidlig i 2016 og 
emneansvarlige for FARM204 (Samfunnsfarmasi I) sa seg villige til å gi fra seg 3 stp 
til FARM320 fordi en del undervisning overlapper. Dette fungerte bra høsten 2016. 
Emnene heter nå hhv FARM321 og FARM205 


- FARM295 (Galenisk farmasi) hadde høsten 2015 todelt eksamen (2 skoleeksamener 
a 3 timer). Dette ble vurdert som uhensiktsmessig og det ble vedtatt i PUF at emnet 
skal ha en skriftlig skoleeksamen på 6 timer. Dette fungerte bra høsten 2016. 


- FARM204 (Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis) har til nå hatt 5 timers skriftlig 
skoleeksamen. Våren 2016 ble det for første gang gjennomført OSCE-eksamen 
(stasjonseksamen) i emnet. Dette ble gjort i samarbeid med farmasiutdanningen ved 
Universitetet i Tromsø, så praksisstudenter begge steder hadde samme eksamen 
samme dag og tid. Vurderingsformen ble evaluert av både studenter og faglærere og 
vil bli videreført, bl.a. fordi den gir et mye bedre bilde av om studentene har lært det 
de skal lære i praksis. 


- FARM321 (Klinisk farmasi) har fått en liten endring i vurderingsform av praktiske 
hensyn. Mappe inngår nå i vurderingen der den før var obligatorisk arbeidskrav, så 







vurderingen består av mappe, OSCE og 2 timers skriftlig eksamen. Alle delene må 
være bestått for å bestå emnet. 


- FARM399/05H (Masteroppgave), evalueres vha. statuspresentasjonen i 
januar/februar der alle studenter presenterer oppgaven så langt de er kommet og har 
mulighet for å diskutere utfordringer med medstudenter, veiledere og representanter 
fra PU/Senter for farmasi. Dette vil bli videreført fordi det gir et godt bilde av hvordan 
masteroppgavene går og om noen sliter og trenger oppfølging. Dette er en viktig del 
av kvalitetssikringen av masterarbeidet. 


 
Semesterevalueringer  
Dette studieåret førte semesterevalueringer ikke til saker som ikke allerede fremkom i 
emneevalueringer. Det tyder på at 1., 4., 5. og 8. semester er relativt godt koordinert. Første 
semester reiser studentene en del (Kalfarveien, Haukeland, Nygårdshøyden) men dette har 
tilsynelatende ikke vært problematisk. Hele 4. semester gjennomføres på Realfagsbygget og 
hele 5. semester på Haukelandsområdet. Dette er en stor fordel. Hele 8. semester utgjøres 
av veiledet praksis i apotek. 
 
Et annet viktig kvalitetstiltak er tilstrekkelige undervisningsressurser. I forbindelse med 
omleggingen av studieplanen i Medisin utgår felles undervisning i farmakologi, så FARM290 
(10 stp) og FARM293 (20 stp) må undervises av andre. Farmasi har en professor i 
farmakologi, men trenger flere ressurser for å kunne gjennomføre undervisningen. Stillinger 
har vært utlyst og intervju gjennomført høsten 2016, så det nå er på plass 2 x 50 % 
universitetslektor i en periode for 2 år. I samfunnsfarmasi har bemanningen lenge vært for 
lav og etter at to stipendiater avsluttet, ble behovet for mer hjelp akutt. Det ble her valgt å 
ansette en universitetslektor i 20 % for å få inn helt nødvendig kompetanse fra apotek. 
 


Dimensjonering av studietilbud og opptak: 


Studieprogrammet har 24 studieplasser. I likhet med andre studieprogrammer på fakultetet 
overbookes det litt i vishet om at ikke alle møter. Høsten 2016 møtte 44 studenter. Dette ga 
noen utfordringer med undervisningslokaler for FARM103 Samfunnsfarmasi I og med 
gruppeveiledere for ExPhil, men disse ble løst. Ansvarlige for Ex.Phil. fikk ekstra ressurser. 
FARM103 måtte ha undervisning i forskjellige lokaler rundt på Haukelandsområdet, noe som 
ikke var ideelt, men gjennomførbart som et unntak.  
PUF har tidligere nevnt at det bør være mulig (og mer lønnsomt) å ta opp flere studenter på 
programmet. Dette mener vi fremdeles - det må bare planlegges. Styringsgruppen for 
farmasi har oppnevnt en arbeidsgruppe som ser på konsekvenser av økt studentopptak ved 
farmasi. Dette arbeidet fortsetter i 2017. 
 


Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret: 


I forrige studiebarometer var der veldig få svar fra studentene våre, men aktiv innsats via 
bl.a. Farmasøytisk Fagutvalg (FFU) for å få studentene til å svare, førte frem og 29 
respondenter (64 %) ble registrert denne gangen. Studentene mener fremdeles at de går på 
det studieprogram de helst vil gå på (4,5 / 5) og er alt i alt fornøyd (3,9). Begge faktorer har 
ligget stabilt de siste 4 årene. Studentene er motivert for innsats og mener at de yter høyt (4) 
men møter ikke alltid forberedt til undervisning (3,2). De bruker 43 timer i uken på studier og 
mener at det er krevende å nå karaktermålene deres (4,3). De mener ikke at emnene henger 
så godt sammen (3,0). Studentene er veldig fornøyd med praksis (4,0 - 4,3 på de forskjellige 
faktorer). Mindre fornøyd med internasjonalisering (1,5 - 4,3 men de fleste faktorer rundt 2,5), 
som er noe PUF er oppmerksom på at vi må jobbe mer med. Senter for farmasi søkte i 2016 
om NORPART midler til samarbeid med farmasiutdanningen ved Muhimbili University i 
Tanzania, men fikk dessverre ikke. Det er dessverre fremdeles få tilrettelagte 
utvekslingsmuligheter på 1.-4. studieår, men flere muligheter på masteroppgave. 
Medvirkning er studentene mer fornøyd med nå (3,4 vs 2,7 i 2015). Dette er bra for det satte 
PUF som mål å jobbe med etter siste Studiebarometer. 







 
 
 


Orientering om gjennomførte programevalueringer og status i det pågående 


revisjonsarbeidet: 


 


PUF startet i 2016 arbeidet med revisjon av studieprogrambeskrivelse, basert på NOKUTs 
kvalitetsrammevekt og deskriptorer. Dette arbeidet ble ferdigstilt i februar 2017. Utover våren 
2017 vil PUF være involvert i arbeidet med revisjon av emnebeskrivelser, som instituttene 
har ansvar for.  
 
 


Planer for 2017: 


 


- PUF skal i løpet av våren bistå instituttene i revisjon av emnebeskrivelser. 
 


- Det ansettes våren 2017 to universitetslektorer i 50% stillinger for to år innen 
farmakologi. PUF ønsker å følge utviklingen av farmakologiundervisningen, og 
evaluering av denne i løpet av 2017. 


 
- En arbeidsgruppe på Det medisinsk-odontologiske fakultet har i 2016 utredet 


mulighetene for å innføre forskerlinje for farmasistudentene. Programutvalget antar at 
forskerlinje for farmasistudenter kan være positivt for rekruttering til fagområdet og for 
rekruttering av farmasøyter til forskning og er positiv til at en slik ordning innføres for 
dette profesjonsstudiet på lik linje som for profesjonsstudiene i medisin og odontologi.  
Viktige forutsetninger vil være at:  


o farmasistudentene får mulighet til å søke på de øremerkede 
doktorgradsstillinger til forskerlinjestudentene, på lik linje med studenter i 
medisin og odontologi.  


o farmasi får 2-3 forskerlinjestudenter (samme forhåndstall som medisin) hvert 
år  


o innføring av ordningen ikke medfører fjerning av en av stipendiatstillingene 
øremerket farmasi  


o at forskerlinjen for farmasi finansieres på samme måte som 
medisin/odontologi, gjennom NFR. 


 
- PUF ønsker å se videre på mulighetene for innføre forskerlinje for farmasistudentene 


under forutsetningene over. 
 


- Ny programsensor for farmasi, Sverre Arne Sande, er oppnevnt for 2017 og 2018. I 
2017 vil han ha fokus på galenisk farmasi, samt ressurstilgangen til 
farmasiprogrammet i sin helhet. 


 







Innspill til utdanningsmelding 2016 


fra Programutvalget for masterprogrammene i internasjonal helse og oral helse 


 


Generelt 


Programutvalget hadde 3 møter i 2016. Grunnet sykdom ble en del saker behandlet via e-post 
korrespondanse. Programutvalgslederen og sekretæren har, på oppdrag fra programutvalget, 
behandlet en del student saker (søknad om innpassing, permisjoner og utsettelser).  


Det ble avholdt to Strategidager i 2016 med fokus på undervisning og endringer i 
masterprogrammet. Disse fungerte som en viktig møteplass for undervisere, studieadministrasjon 
og studentrepresentanter.  


 


Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye tiltak 


I 2016 har vi jobbet med søknad om etablering av ny master. Masterstudiene i International Health 
og Oral Sciences ved Senter for internasjonal helse (SIH) rekrutterte sitt siste studentkull i 2016. De 
to studiene vil erstattes av et studium i Global Health som er utviklet i henhold til kravene i 
Kvalifikasjonsrammeverket og NOKUT, og i samarbeid med fakultetet og Seksjon for studiekvalitet 
ved UiB. Programbeskrivelsen og 22 emnebeskrivelse ble godkjent i Universitetsstyret i juni 2016 
og studiet vil ha første opptak i 2017.  9 av våre elektive kurs har blitt tropEd akkreditert eller re-
akkreditert i 2016 og tilbys studenter innenfor dette nettverket i tillegg til UiB studenter, 
hospitanter og studenter tilknyttet eksternt finansierte prosjekter.  Som en del av arbeidet med ny 
mastergrad og overgang til læringsutbyttebeskrivelser har vi jobbet med å endre 
lærings/undervisnings- og vurderingsformer. Dette er et arbeid som tar tid og som vi jobber videre 
med i 2017.   


 


Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak 


Bortfallet av kvoteprogrammet fra 2016 endret rekrutteringsgrunnlaget til masterprogrammet og 
årets kull er lite. Med unntak av studenter som er rekruttert gjennom eksternt finansierte 
prosjekter, er studentene i 2016 opptaket selvfinansierte. Sammensetningen av studentgruppen er 
derfor endret. Vi har færre studenter fra lavinntektsland og flere norske studenter med 
utdanningserfaring fra utlandet og ikke etnisk norske som bor i Norge. Masterstudentene er 
relativt godt integrert i forskningsgruppene, men siden de nå ikke lengre rekrutteres gjennom 
samarbeidsinstitusjoner i LMIC, er en utfordring å finne relevante mastergradsprosjekter og 
veiledere. Derfor har vi i støtte grad åpnet opp for litteraturstudier og globale helseutfordringer i 
Norge bl.a. knyttet til migrasjon. Vi jobber også med å etablere en oppgavebase. 


I 2017 starter første kull på masteren i Global Health ved SIH. Det nye studieprogrammet tilbyr 
flere elektive kurs som vil rekruttere studenter også fra medisinerutdanningen, tropEd nettverket 
og fra ekstern finansierte prosjekter. Tilbudet vil omfatte nye kurs i migrasjonshelse (INTH344) og 
internettbaserte kurs i Global TB (INTH328B), økonomisk evaluering og kvalitativ forskning som 
utvikles gjennom Erasmus + samarbeid og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2017.  


I tillegg til aktiviteten ved eget masterprogram, er SIH aktiv i oppbygging av masterprogram ved- og 
utvikling av fellesgrader med samarbeidsinstitusjoner i LMIC gjennom Norpart og Norhed 
programmene.  







På grunn av rehabilitering av Overlege Danielsens Hus vil SIH midlertidig flytte til lokaler 
Jekteviksbakken. Perioden i Jekteviken vil legge til rette for nær kontakt og samarbeid med miljøet 
ved UiB global som fra 2017 er enhet under IGS. Det arbeides med hvordan SIHs nye mandat som 
leder for satsingen på Global Challenges skal forvaltes også innen utdanningsfeltet. En tverrfaglig 
og tverrfakultær gruppe arbeider med å samordne eksisterende engelskspråklige masterprogram 
ved UiB og utforske mulighetene for en felles mastergrad for ‘globale studier’ ved Universitetet i 
Bergen.  Samlokalisering på Årstadvollen av flere av de relevante miljøene innen globale studier vil 
være en betydelig styrke i denne sammenhengen.  


 
Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret 


Ingen av våre studenter responderte på spørreskjema for evalueringen. Dette skyldes at vi ikke har 
formidlet denne muligheten til studentene. Dette skal vi følge bedre opp framover.  


SIH praktiserer en fadderordning for nye studenter som kommer til vårkursene. Dette blir svært 
godt mottatt. 


 


Gjennomstrømming i studieprogrammene 


Master i internasjonal helse: 


Opptaksår Antall Kvote overg. 
til PhD 


Uteksaminer
te 


Forsinket Sluttet 


2014 9 4 3 1 1 


2015 16 9 0 0 0 


2016 10 UA 0 0 0 


Master i oral helse: 


Opptaksår Antall Kvote overg. 
til PhD 


Uteksaminer
te 


Forsinket Sluttet 


2014 5 1 2 1 1 


2015 3 3 0 0 0 


2016 5 UA 0 0 1 


(UA = uaktuelt) 


 


Vennlig hilsen 


 


 


Bente E. Moen Karen Marie Moland  Linda Karin Forshaw 
Leder, SIH Programutvalgsleder Programutvalgssekretær 







Innspill til utdanningsmelding 2016 
fra Programutvalget for erfaringsbasert master i helseledelse, 


kvalitetsforbedring i helsetjenesten og helseøkonomi 
Generelt 


Programutvalget hadde 4 møter i 2016. To nye studentrepresentanter er oppnevnt og skal 
sitte i to år. Programutvalget har vært ledet av Aslak Aslaksen. En utfordring for 
programutvalget har vært å finne tidspunkt der nok medlemmer kan møte til at utvalget er 
vedtaksdyktig. 
 


Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye tiltak 


Helseledelse, kvalitetsforbedring i helsetjenesten og helseøkonomi fikk oppnevnt ny 
programsensor i 2016 - Berit Bringedal. Hun deltok på PU-møte i juni 2016. Programsensor 
påpekte da at studietilbudet er for sårbart og bør være bedre rustet for å opprettholde 
kvaliteten og sitt gode omdømme. Fagmiljøet for denne gruppen ved IGS er for liten. 
Programutvalget er bekymret for denne sårbarheten i programmet når det gjelder de 
vitenskapelig ansatte, og har derfor jobbet for å øke antall vitenskapelige. Vi er avhengig av 
et godt omdømme i konkurranse med andre tilbydere av denne type videreutdanning. 
Konsekvensene ved et for svakt organisatorisk og økonomisk ressursbruk kan føre til 
nedgang i antall søkere, som igjen kan føre til et ikke bærekraftig EVU tilbud ved IGS/MOF 
 
Programutvalget besøkte Universitetet i Oslo for å se hvordan de har organisert sitt studium i 
helseledelse, og for å forsøke å få til mer samarbeid mellom institusjonene. 
 
Foreløpig har programutvalget ikke lyktes med å få styrket fagmiljøet, og dette vil være 
fortsatt fokus i 2017. 
 


Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak 


Vi fikk stimuleringsmidler for å opprette et nytt emne i HelseIKT. Dette er planlagt å være et 
20 studiepoengsemne, og programutvalget må i løpet av 2017 ta stilling til om dette kan 
inngå som et valgfritt emne i mastergraden eller ikke. 
 


Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret 


Vårt studieprogram har for lav svarprosent i Studiebarometeret til å kunne få data.  Vi har fått 
innspill fra de nye studentrepresentantene for en uformell «evaluering». De er generelt 
meget fornøyd med studiet. Det er et sterkt ønske om å danne «nettverksgruppe»/ egen 
alumni, med f eks. et årlig treff eller forum med nyhetsbrev, faglig oppdateringer, eksempler 
på gode masteroppgaver, og møte igjen medstudenter. 
 
Orientering om gjennomførte programevalueringer og status i det pågående revisjonsarbeidet. 
Emneevaluering av Helseøkonomi startet høst 2016. Emnet går over to semester slik at 
evalueringen vil fullføres i løpet av vår 2017 
 
Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring i helsetjenesten og helseøkonomi 
har revidert studieprogrambeskrivelsen i løpet av høst 2016, og skal revidere 
emnebeskrivelsene vår 2017. 
 







Gjennomstrømming i studieprogrammene 
I 2016 fullførte 7 studenter mastergraden sin i Helseledelse, kvalitetsforbedring i 
helsetjenesten og helseøkonomi. Programmet er strukturert slik at de tre emnene i graden er 
frittstående videreutdanningstilbud. I tillegg inngår de i graden i erfaringsbasert master i 
helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Det er derfor vanskelig å si noe om 
gjennomstrømming annet enn på masteroppgaven.  
 
Masteroppgaven tas på deltid over 4 semester på normert tid. I 2016 var det fem som 
fullførte på normert tid, en på 5 semester og en på 6 semester. 
  
Planer for 2017 
Nytt studium i helseinformatikk. 
 
 
 
Aslak Aslaksen     Jorunn Hvalby 
PU-leder      PU-sekretær







Innspill til utdanningsmelding 2016 


fra Programutvalget for masterprogrammene i helsevitenskap og Klinisk 
masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi 


Generelt 


Programutvalget hadde 6 ordinære møter i 2016, samt ett utvidet møte hvor programsensor 
Gunvor Gard var tilstede for å evaluere studieretningen genetisk veiledning. Fra høst 2016 
fikk programutvalget en ny studentrepresentant Silja Lohne. Utvalget har behandlet løpende 
saker som opptak og revideringer av ulike retningslinjer for studiet samt saker av mer 
prinsipiell natur. 
 


Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye tiltak 


Kollegaveiledning er et institutt-tiltak som også er en kvalitetssatsning for programutvalget. I 
2016 hadde utdanningsprosjektet tittel «Studentaktiviserende læring med kollegabasert 
tilbakemelding». Programutvalget har hatt fokus på å markedsføre programmene våre for å 
få økt studentrekruttering. Vi har vært jobbet med nettsidene, og annonsering av studietilbud 
på facebook. Dette er noe vi vil jobbe videre med i 2017. 
 
I det nåværende Masterprogram i helsevitenskap ble det anbefalt at studieretning i genetisk 
veiledning skulle få en sterkere tilknytning til det kliniske fagmiljøet i medisinsk genetikk. I 
2016 har vi fått til en midlertidig ordning der 20 % av en vakant stilling ble stilt til disposisjon 
for K2/HUS. Det arbeides fremdeles med en mer permanent løsning for å sikre grunnlaget 
for denne studieretningen ved instituttet. 
 
For Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi har vi jobbet med nye krav for 
praksisveiledere. De må nå ha masterkompetanse for å kunne veilede våre studenter. Dette 
er et kvalitetstiltak for å sikre at de som gir veiledning har en god teoretisk forståelse for 
faget. 
 


Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak 


En egen arbeidsgruppe har i 2016 jobbet med å legge om masterprogrammet i 
helsevitenskap. Det nye programmet skal hete «samfunn og helsevitenskap». Arbeidet ble 
ledet av PU-leder Berit Rokne. Strukturen i den nye masteren er nå på plass og det arbeides 
med å utvikle nye fellesemner og fordypningsemner. Planlagt oppstart av det nye 
programmet er høst 2019. På grunn av arbeidet med omlegging av masterprogrammet har 
programutvalget valgt å ikke endre på inneværende tilbud og opptak. 
 
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi har opptak annethvert år, og neste 
studiestart er ikke før vår 2019. Vi planlegger en gjennomgang av studieprogrammet før 
dette skjer, og sannsynligvis vil dette arbeidet bli startet i slutten av 2017. 
 


Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret 


Våre studieprogram har for lav svarprosent på spørreundersøkelsen i Studiebarometeret til å 
kunne vise data. 
 


Orientering om gjennomførte programevalueringer og status i det pågående revisjonsarbeidet. 







Programevaluering av Genetisk veiledning startet høst 2016. Programsensor Gunvor Gard 
evaluerte studieprogrammet i sin helhet. 
 
Manuellterapi har revidert studieprogrambeskrivelsen i løpet av høst 2016, og skal revidere 
emnebeskrivelsene vår 2017. Det planlegges i tillegg en større revisjon av Klinisk 
masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi før neste studiestart vår 2019. 
 
Programutvalget har valgt å ikke gjennomføre prosessen med revisjon for 
masterprogrammet i helsevitenskap siden dette skal legges ned. Vi har heller valgt å 
prioritere arbeidet med det nye programmet i «samfunn og helsevitenskap». 
 


Gjennomstrømming i studieprogrammene 


I 2016 fullførte 20 studenter mastergraden sin i helsevitenskap, 8 i fysioterapivitenskap, 2 i 
genetisk veiledning, 6 i radiografi/bioingeniør og 4 i sykepleievitenskap. Studentene tar 
mastergraden på fulltid (4 semester) eller deltid (8 semester). Av fulltidsstudentene var det 
tre som fullførte på normert tid, en brukte 5 semester og tre brukte 6 semester. Av 
deltidsstudentene fullførte 9 på normert tid, en brukte 9 semester og tre stykker brukte 10 
semester eller mer. 
 
20 studenter fullførte på normert tid Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi. 
 
 
 
Jan Magnus Bjordal     Jorunn Hvalby 
PU-leder      PU-sekretær 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 
 
Utdanningsmelding for 2016 - Programutvalg for medisin (PUM) 
 
Generelt om utvalgets arbeid i 2016 
I 2016 hadde Programutvalg for medisinstudiet (PUM) 6 ordinære møter.  I møte 16. mars 
2016 vedtok Fakultetsstyret at Programutvalg for medisin (PUM) fra og med april 2016 vil 
bestå av lederne for semesterstyrene (se fakultetsstyresak 24/16). Programutvalget har fra 
og med april 2016 bestått av to semesterstyreledere fra hvert av de fire instituttene IBM, K1, 
K2 og IGS, i tillegg til tre studenter oppnevnt av Medisinsk fagutvalg (MFU). De 
semesterstyrelederne som ikke sitter i PUM fungerer som varaer.  Første møte med den nye 
sammensetningen var 13. april 2016.  
 
Arbeidet har i stor grad vært preget av skisser og emnebeskrivelser for emner i ny 
studieplan. Andre viktige punkter er overgangsordninger og justeringer for de som går fra 
«gammel» til «ny» plan, revisjonsarbeid og arbeid med felles læringsutbyttebeskrivelse, plan 
for evaluering av studieplanen og gjennomføring av nye tiltak i studieplanen Medisin 2015 
(OSCE, elektive perioder, TVEPS).  
 
Innfasingen av ny studieplan er nå godt i gang og i 2016 har PUM behandlet tre 
semesterskisser, MED8, MED9 og MED10, og seks emnebeskrivelser, MED3, MED4, 
MED5, MED7, MED8, og MED9, for emner i studieplanen Medisin 2015.  
 
I tillegg til emnebeskrivelser for emnene i studieplanen Medisin 2015 har PUM vedtatt 
emnebeskrivelsene for to «overgangsemner», MEDOVERG3 og MEDOVERG4, som skal 
dekke de justeringer som følger med overgangen for de to kullene som går fra «gammel» til 
ny studieplan.  
 
I tillegg til overgangsemner har PUM gått inn for overgangsordninger knyttet til overgangen til 
ny studieplan, dette gjelder utplassering i psykiatri (MED7) (sak 03/16) og gynekologi, 
obstetrikk og pediatri (MED9) (sak 39/16).  
 
De fire utdanningsinstitusjonene som tilbyr medisinstudiet samarbeider om å få på plass en 
felles læringsutbyttebeskrivelse (LUB), dette arbeidet kommer samtidig med revisjon av 
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emne- og programbeskrivelsene for alle studieretninger ved UiB. Der har derfor vært en 
parallell prosess.   
 
Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye tiltak 
I 2015 ble Studentenes Undervisningsutvalg (STUND) vedtatt som pilot for kull 2015 og kull 
2013A (se sak 23/15). Høsten 2016 ble det lagt fram rapport fra pilotprosjektet og PUM gikk 
inn for en videreføring av STUND (sak 32/16).   
 
I programsensor Charlotte Ringsteds mandat ble det i 2015 lagt til et tillegg om å være en 
ressurs i evalueringsopplegget for ny studieplan. Arbeidsgruppen for evalueringen av ny 
studieplan har brukt programsensoren som en ressurs inn i arbeidet med en plan for 
evaluering. Denne planen for evaluering ble presentert i PUM høsten 2016 (se sak 31/16). I 
februar 2017 er programsensor Charlotte Ringsted på besøk og vil ha et møte med 
arbeidsgruppen om evaluering av ny studieplan.  
 
Planen for evaluering av ny studieplan tar for seg ti aktuelle «arbeidspakker», disse viser 
tema som arbeidsgruppen ser viktigheten av å evaluere: 1) Lærings- og 
undervisningsforståelse, 2) Utplasseringene i praksis, 3) Studentaktiv undervisning, 4) 
Motivasjon, trivsel, mestring, 5) Horisontal integrasjon, 6) Vertikal integrasjon, 7) 
Organisasjonsperspektivet/prosess, 8) Læringsutbytte, 9) Ferdighets- og 
skikkethetsvurdering og 10) Integrert eksamen og OSCE. Videre må det bli enighet om hva 
som skal prioriteres, hvordan evalueringen skal gjøres og hvem som skal gjennomføre 
evalueringen. 
 
Når det gjelder oppfølgingen av Studiebarometeret er mange av de tiltakene som det 
arbeides med i semesterstyrene/semestrene i studieplanen Medisin 2015 rettet mot de 
forbedringspunktene som også kommer til syne i Studiebarometeret for 2015 og 2016.   
 
For mange av punktene i Studiebarometeret er det liten endring fra 2015 til 2016, i noen av 
temaene ses det en positiv utvikling, i andre en negativ. Det er for lite tidsspenn (2013-2016) 
til å kunne peke ut en klar tendens. Under oppsummeres noen av punktene:  
 
Undervisning og medvirkning– I ny studieplan oppfordres det til studentaktiviserende 
undervisning, og det vil være et kontinuerlig arbeid med å få på plass flere 
studentaktiviserende undervisningsformer. Videre er studentaktiviserende tiltak som 
mentorgrupper, og STUND videreført i 2016.  I 2016 ble det tatt med en ny kategori i 
Studiebarometeret, Internasjonalisering. Våren 2016 fikk PUM en presentasjon av arbeidet 
med internasjonalisering i ny studieplan, det blir noen endringer og utfordringer med tanke på 
utveksling nå når Medisin 2015 trår i kraft, og de internasjonale koordinatorene ved fakultetet 
kommer gjerne på besøk i semesterstyrene for å diskutere utveksling og internasjonalisering 
(se sak 09/16). 
 
Ellers kan det nevnes at antall respondenter i 2016 var 39 prosent, omtrent det samme som 
for 2015 (41 prosent), dette til tross for at det ble informert om undersøkelsen på 
forelesninger og studentene fikk flere invitasjoner direkte. Å øke svarprosenten er noe det 
også vil være fokus på i 2017.  
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Prioriterte områder for 2017 
Våren 2017 vil PUM behandle skissen for 11. semester og 12. semester, i tillegg vil 
emnebeskrivelsene for 10. semester og 11. semester bli behandlet i løpet av året. To nye 
emner/semestre skal implementeres; 4. semester (MED4) og 8. semester (MED8). 9. 
semester (MED9) skal implementeres høsten 2017.   
 
Det arbeides med implementering av felles oppgavebank for medisinstudiene ved NTNU, 
UiT og UiB, og vurderingsformene i de forskjellige emnene skal utvikles og kvalitetssikres. I 
februar ble skissen for OSCE (Objective Structured Clinical Exam) presentert i PUM, og det 
har blitt avholdt totalt to OSCE-piloter i 2016, en på våren og en på høsten. Det planlegges 
videre to piloter i 2017 før første ordinære OSCE gjennomføres i 2018.  
 
I studieplanen Medisin 2015 er det lagt inn tre elektive perioder der studentene får mulighet 
til å fordype seg i valgfrie emner. Mandatet for komiteen ble vedtatt i PUM i juni 2015 (sak 
17/15) og komiteen startet arbeidet våren 2016. I desember 2016 ble retningslinjene for de 
elektive periodene vedtatt (sak 34/16), og de første emnebeskrivelsene kommer på plass i 
2017.  
 
Et konkret forslag til opplegg for tverrprofesjonell trening for medisinstudenter gjennom 
studiet, i 1-2. semester, i 6. semester, 8. semester og i 11-12. semester ble vedtatt i PUM i 
februar 2017. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Arne Tjølsen 
Leder PUM Dina-Kristin Topphol Midtflø 
 Sekretær PUM 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utdanningsmelding for 2016 - Programutvalg for odontologiske fag


Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for Bachelorprogram i tannpleie, Integrert 
masterprogram i odontologi, Kvalifiseringsprogram for tannleger utdannet utenfor EU/EØS-
området og Spesial-/spesialistutdanning for tannleger. 


Bachelorprogram i tannpleie
Programutvalget har gjennomført en revisjon av programbeskrivelsen og gjort en 
gjennomgang av emner som trenger spesiell oppfølging. Dette er sendt til fakultetet for 
videre oppfølging.


Arbeid med fraværsregler
Enkelte studenter har hatt stort fravær fra obligatorisk undervisning ved programmet. 
Fraværsgrensene har ikke vært tilstrekkelig tydelig definert i programbeskrivelsen og i 
emnebeskrivelsene. Etter initiativ fra Institutt for klinisk odontologi har programutvalget 
vedtatt en fraværsgrense på maksimum 10% for å få emnet/semesteret godkjent. Dette er 
lagt inn i programbeskrivelsen. I det kommende arbeidet med revisjon av alle 
emnebeskrivelser må det defineres i hver emnebeskrivelse hva som er obligatorisk 
undervisning, og hvor stort fremmøte som er en forutsetning for å få emnet godkjent.                                     


Stort kull høsten 2016
Høsten 2016 var det svært mange studenter som takket ja til plass ved bachelorprogrammet 
i tannpleie. 49 studenter møtte frem til studiestart, og ved fristen for semesterregistrering 1. 
september hadde samtlige registrert seg og betalt semesteravgift. Programmet er 
dimensjonert for 32 studieplasser på hvert kull. Det usedvanlig store kullet skapte en del 
utfordringer. Institutt for klinisk odontologi måtte utvide antall timer med undervisning og 
forskyve tidspunktet for prøver for at alle studentene skulle få den nødvendige 
undervisningen, inkludert trening i prekliniske og kliniske ferdigheter. Ved Institutt for 
biomedisin var kjemilaboratoriet til laboratoriekurs i kjemi og biokjemi for lite. Tilfeldigvis var 
et annet laboratorium ledig slik at dette kunne tas i bruk i tillegg. 
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Hvis antall studenter på kullet forblir høyt, vil det bli fortsatte utfordringer, blant annet med for 
få uniter i studentklinikken.


Programutvalget vil berømme instituttene for å være løsningsorienterte i denne krevende 
situasjonen, og henstiller til fakultetet om at det ikke tas opp et så stort antall studenter ved 
senere opptak. 


Integrert masterprogram i odontologi
Programutvalget har tilpasset den eksisterende programbeskrivelsen til den nye malen. En 
arbeidsgruppe er i ferd med å revidere studieplanen for odontologistudiet. Denne gruppen er 
oppnevnt av instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi og visedekan for undervisning, og 
arbeider spesielt med innholdet og strukturen i de tre siste studieårene. Dette vil medføre et 
videre arbeid med programbeskrivelsen og emnebeskrivelsene for dette programmet.
 
Innføring av tverrfaglig implantatkurs
Etter innspill fra fagmiljøet har programutvalget vedtatt å innføre en ukes tverrfaglig 
implantatkurs i 10. semester. Dette vedtaket ble iverksatt i januar 2017. Inntil ny studieplan er 
på plass inngår dette kurset i emnet OD3ALM (allmennodontologi).


Endring i timeplan for klinisk undervisning
Timeplanen for klinisk undervisning har blitt endret for noen av kullene. Tidligere var 
dagsplanen satt opp med klinikkøkter om morgenen fra kl 8-11 og om ettermiddagen fra kl 
12.30-15.30, og en «mellomøkt» med forelesning og lunsj midt på dagen. Den nye planen 
har to påfølgende klinikkøkter med 30 minutter lunsjpause imellom, og forelesninger på 
slutten av dagen, fra kl 14.45 og utover. Studentene har gjennomført en spørreundersøkelse 
som viser at et flertall av både studenter og ansatte er tydelig misfornøyde med den nye 
planen. Det blir for lite tid til lunsj, og forsinkelser i den første klinikkøkten forplanter seg til 
den neste.  Programutvalget er enig med studentene og mener at den nye dagsplanen går 
utover studiekvaliteten. Programutvalget vil henstille til fakultetet og Institutt for klinisk 
odontologi om at ordningen med en lengre «mellomøkt» blir gjeninnført. 


Spesialistutdanning
16 kandidater fullførte spesialistutdanning i 2016
10 kandidater ble tatt opp til spesialistutdanning med start i 2016, hvorav to med 
dobbeltkompetanseløp.
Institutt for klinisk odontologi har utarbeidet et utfyllende reglement for spesialistutdanningen. 
Arbeidet er gjort i samarbeid med studieseksjonen på fakultetet. Reglementet er under 
behandling, og forventes å tre i kraft i løpet av 2017. 


Kvalifiseringsprogrammet
8 kandidater fullførte programmet i 2016 og januar 2017
6 kandidater er tatt opp til programmet med start i januar 2017
Institutt for klinisk odontologi som har ansvaret for driften av programmet, har utarbeidet en 
mer detaljert programbeskrivelse og emnebeskrivelse. Begge dokumentene ble vedtatt i PU 
9. desember, og vil tre i kraft fra studiestart 2017.
Instituttet har i samarbeid med studieseksjonen på fakultetet utarbeidet et utfyllende 
reglement for programmet. Reglementet vil tre i kraft i løpet av 2017, etter endelig 
godkjenning i programutvalget og fakultetsstyret.
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Programsensors arbeid
Programsensor har i 2016 arbeidet med å evaluere vurderingsformene i klinisk undervisning 
for tannpleier- og odontologistudiet. Han har blant annet intervjuet en del studenter og 
ansatte. Programutvalget har ikke mottatt programsensors rapport fra dette arbeidet enda.


Vennlig hilsen


Morten E. Berge
programleder Tone Larsson


sekretær
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UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS  I ODONTOLOGI VED INSTITUTT FOR 
ODONTOLOGI 
 
Ved Institutt for klinisk odontologi er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i 
odontologi ved Seksjon for forebyggende tannhelse. Stillingen er finansiert over 
grunnbevilgningen. Utlysningen er i henhold til fakultetets og instituttets rekrutteringsplan for 
vitenskapelige stillinger.  
 
Instituttet ber i brev av 27.02.2017 om at stillingen blir lyst ut og legger ved utlysningstekst og 
stillingsomtale på norsk og engelsk.   
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som 


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


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


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
rekrutteringssjef 


 
 
 
 
03.03.2017 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Anmodningsbrev fra Institutt for klinisk odontologi av 27.02.2017 


Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk  







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


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


Institutt for klinisk odontologi
Telefon 55586560
post@iko.uib.no


Postadresse 
Postboks 7804
5020 Bergen


Besøksadresse
Jonas Lies vei 79
Bergen


Saksbehandler
Ivar Øiestad
55582550


side 1 av 1


Det medisinsk-odontologiske fakultet


Ber om utlysing av stilling som førsteamanuensis (100 %) i 
odontologi ved Institutt for klinisk odontologi
Institutt for klinisk odontologi anmoder om utlysning av en fast stilling som førsteamanuensis 
(100 %) i odontologi ved Seksjon for forebyggende tannhelse. 


Stillingen lyses ut fordi førsteamanuensis Martha Enger har sagt opp stillingen sin med siste 
arbeidsdag 13. april 2015. Før Engers oppsigelse hadde hun permisjon fra stillingen, og 
stillingen ble i den forbindelse lyst ut som et vikariat. Fra 1. juni 2015 - 31. juli 2016 var 
Elwalid Nasir ansatt i vikariatet. 


Institutt for klinisk odontologi bekrefter at det er budsjettmessig dekning for stillingen. 


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. 


Med vennlig hilsen


Anne N. Åstrøm
instituttleder Tone Friis Hordvik 


administrasjonssjef 


Vedlegg


Referanse Dato


2017/3228-IVØI 27.02.2017







Førsteamanuensis (100 %) i odontologi ved Institutt for klinisk 
odontologi


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i odontologi ved Seksjon for førebyggjande tannhelse. Stillinga er 
ledig frå 1 september 2017. Per 1. januar 2017 vart Seksjon for førebyggjande tannhelse, 
Seksjon for gerodontologi og Seksjon for samfunnsodontologi slått saman til ein seksjon. 
Stillinga vil ha eit særskilt ansvar for bachelorprogrammet i tannpleie. Universitetet i Bergen 
har i dag Norges største tannpleiarutdanning, som er lokalisert saman med tannlegeutdanninga 
i nytt odontologibygg i Årstadveien 19 i Bergen.
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger ned på sida. 


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar, professor 
Anne Nordrehaug Åstrøm, tlf.: 55 58 64 83 eller e-post: Anne.Aastrom@iko.uib.no


Kvalifikasjonar 
 den som vert tilsett må ha norsk doktorgrad i relevant fagområde eller tilsvarande 


kompetanse 
 for den utlyste stillinga er det og naudsynt med bachelorutdanning i tannpleie
 ved vurdering av søkjarane vil det verte lagd stor vekt på kunnskap om førebyggjande 


tannhelsearbeid, folkehelsearbeid og helseforvaltning. 
 administrativ røynsle er ein føremon. 
 klinisk erfaring som tannpleier vil telle positivt.


 
 
Det vil verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk.


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


Løn
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for tida 
503 800 - 535 900 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved 
tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 
aktuelt å vurdere høgare løn.


Vi kan tilby 
 eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet med 


fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt 
 faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) 
 gode velferdsordningar



mailto:Anne.Aastrom@iko.uib.no





Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 
nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere
 
 
Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 
lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


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


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


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


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


Søknad 
Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:


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


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


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


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.


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



http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere





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


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


Nærare om tilsettingsprosessen her.


Søknadsfrist: 



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





Stillingsomtale 


Førsteamanuensis (100 %) i odontologi ved Institutt for klinisk 
odontologi


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling som 
førsteamanuensis (100 %) i odontologi ved Seksjon for førebyggjande tannhelse. Stillinga er 
ledig frå 1 september 2017. Per 1. januar 2017 vart Seksjon for førebyggjande tannhelse, 
Seksjon for  gerodontologi og Seksjon for samfunnsodontologi slått saman til ein seksjon. 
Stillinga vil ha eit særskilt ansvar for bachelorprogrammet i tannpleie. Universitetet i Bergen 
har i dag Norges største tannpleiarutdanning, og denne har frå hausten 2012 vært lokalisert 
saman med tannlegeutdanninga i nytt odontologibygg i Årstadveien 19 i Bergen.
 
Ved Institutt for klinisk odontologi er hovudoppgåvene forsking, forskarutdanning, formidling 
og utdanning av tannlegar og tannpleiarar, og spesialist-/spesialutdanning i kliniske 
odontologiske fag. Odontologisk universitetsklinikk er en integrert del av instituttet.
 
Institutt for klinisk odontologi har om lag 30 personar i vitskapelege stillingar, om lag 15 
stipendiatar og 15 personar i teknisk/administrative stillingar. Tilsette med hovudstilling ved 
Odontologisk universitetsklinikk kjem i tillegg.


Arbeidsoppgåver som er knytt til stillinga er mellom anna teoretisk undervisning innan 
planlegging og gjennomføring av sjukdomsførebyggjande og helsefremjande arbeid, seminar 
og rettleiing i samband med prosjekt eller skriftlege rapportar. I tillegg inngår 
studieplanutviklingsarbeid, eksamensarbeid og administrative oppgåver. Den tilsette må 
kunne ta del i forskingsprosjekt, i samsvar med instituttet sin forskingsstrategi. Deltaking i 
klinisk rettleiingsarbeid i bachelorprogrammet må påreknast i samsvar med gjeldande 
studieplanar.


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


Krav til kvalifikasjonar
For å verte tilsett som førsteamanuensis må ein ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarande 
kvalifikasjonar. Søkjarar må ha norsk autorisasjon som tannpleier på tilsetjingsdato.
 
Faglege kvalifikasjonar, personleg eigna, engasjement, gode kommunikasjons- og 
samarbeidsevner og erfaring med utviklingsoppgåver vil verte vektlagt. I tillegg må søkjaren 
vere resultatorientert, kunne arbeide sjølvstendig og ha god skriftleg framstillingsevne. Det er 
ein føremon om søkjarar kan dokumentere klinisk erfaring i tannpleie.


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det er eit krav at den som vert tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjing.
 
Den som vert tilsett, må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentera at utdanninga er fullført 
innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjing ikkje meistrar eit 
skandinavisk språk.



http://www.uib.no/fg/samfklinisk





 
Ansvarsområde og arbeidsplikter
Den som vert tilsett har plikt til å utføre forsking, teoretisk og praktisk klinisk undervisning, 
rettleiing, eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner og 
studieplanar. Den tilsette vil få særskilt ansvar for å utvikle undervisningsplanar knytt til 
bachelorprogrammet i tannpleie, leggje til rette og undervise i helsefremjande og 
førebyggjande arbeid retta mot befolkninga, i samarbeid med anna fagpersonell. 
Undervisninga skjer i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldande studieplanar. Det er ei 
oppgåve å halde kontakt med helsestyresmaktene når det gjeld innsats innan førebygging og 
helsefremjande arbeid innan det odontologiske feltet.
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor normal arbeidsplikt og 
fagleg kompetanse kan den som vert tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.
 
 Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av:


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning
 evalueringsrapportar av søkjaren si undervising
 oversyn over undervisingsomfang og -nivå
 oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat
 mottekne studentprisar
 eigne pedagogiske publikasjonar
 eigne undervisingskompendium og undervisingsmateriell
 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervising, så som 


alternative undervisingsformer, rettleiing eller læringsmiljø


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







Permanent full-time position as Associate Professor of Dentistry 
at the Department of Clinical Dentistry
 
A permanent full-time position as associate professor of dentistry is vacant at the University 
of Bergen, Department of Clinical Dentistry, Section for Dental Health Promotion. The 
position is available from 1 September 2017. By 1 January 2017 Section for health promotion, 
Section for gerodontology and Section for community dentistry were merged into one section. 
The position will have specific responsibility for the bachelor program in Dental Hygiene. 
The University of Bergen has Norway’s largest Dental Hygiene Program, which from 2012 
has been located in the new dentistry building in Årstadveien 19, along with the Dentistry 
Program.  


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


Additional information on the position is obtainable from Head of Department of Clinical 
Dentistry, Professor Anne Nordrehaug Åstrøm, phone: + 47 55 58 64 83 or e-mail: 
Anne.Aastrom@iko.uib.no 


Qualifications
 The successful applicant must have a relevant PhD-degree or corresponding 


qualifications.
 The successful applicant must have a formal education from and experience (both 


clinical and theoretical) within the dental health care profession 
 Knowledge related to public dental health promotion, public health service, and health 


promotion will be emphasized in the evaluation of applicants
 Administrative experience is also an advantage 


 
Further, proven willingness and ability to cooperate will be of great importance in the 
evaluation process.


The teaching language will normally be Norwegian.


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


Salary 
For an associate professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1011/pay framework 
24.3-24.6) on the government salary scale; at present NOK 503 800 - 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. 


We can offer 
 A good and challenging international working environment in a faculty with an 


academic environment that is in the forefront nationally and internationally 
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 Professional challenges with opportunities for personal development and skills 
development


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


For more information regarding what the University of Bergen can offer its employees please 
visit: http://www.uib.no/en/poa/74243/what-can-university-bergen-offer-its-employees


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


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


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


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


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


Application 
How to apply for the position: 


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


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


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


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


with information on where they have been published 
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 the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate professor) 


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


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


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


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


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


Further information about our employment process can be found here.


Closing date for applications:



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





Description of position
Permanent full-time position as Associate Professor of Dentistry at 
the Department of Clinical Dentistry


A full-time permanent position as associate professor of dentistry is available at the 
University of Bergen, Department of Clinical Dentistry, Section for Dental Health Promotion. 
The position is available from 1 September 2017. By 1 January 2017 Section for health 
promotion, Section for gerodontology and Section for community dentistry were merged into 
one section. The position will have specific responsibility for the bachelor program in Dental 
Hygiene. The University of Bergen has Norway’s largest Dental Hygiene Program, which 
from 2012 has been located in the new dentistry building in Årstadveien 19, 5009 Bergen, 
Norway, along with the Dentistry Program.  


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


The Department of Clinical Dentistry has 30 positions for scientific staff, approximately 15 
PhD candidates and 15 persons in technical /administrative positions. In addition comes 
employees at the Clinic of Dentistry.


Responsibilities connected to the position will include among others theoretical teaching in 
the planning and implementation of disease prevention and health promotion work, seminars 
and supervision in connection with projects or written reports. In addition, there will be 
curriculum development, exam work and administrative tasks. The successful applicant must 
be able to take part in research projects in agreement with the department´s research strategy. 
Participation in clinical supervision work in the bachelor program in agreement with the 
existing curriculum will be expected.  


The research activities at the department is organised into research groups. This includes 
infection and inflammation, biomaterial, tissue engineering and clinical research. 


 
Qualifications
In order to be qualified as associate professor, one needs to have a relevant Norwegian PhD 
degree or corresponding qualifications. The successful applicant must have a Norwegian 
authorisation as a dental hygienist when entering the position in addition to experience within 
the dental health care profession.
 
Scientific qualifications, personal suitability, dedication, good communication and 
cooperation skills and experience with development projects will be emphasized. In addition, 
the applicant must be result oriented, be able to work independently and have good writing 
skills. It is an advantage if applicants can be able to document clinical experience in dental 
care.  


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







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


Responsibilities and duties
Research, teaching (theoretical and clinical), supervision, exam administration and 
administrative duties are mandatory according to existing regulations. The successful 
candidate will be given special responsibility for developing curriculum related to the 
bachelor program in dental hygiene, facilitate and teach health promotion and prevention 
aimed at the public, in collaboration with the other scientific employees. The teaching take 
place in accordance with the current curriculum. It is a task to maintain contact with health 
authorities in terms of efforts in prevention and health promotion within the dental field. 
 
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 organizational unit to which the appointment belongs.
 
The University of Bergen emphasizes that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and top academic positions. Applicants must produce evidence of 
their own teaching qualifications. This can be done by submitting, for instance:


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


such as alternative forms of teaching, supervision or teaching environments


Appointment takes place based on the recommendation of an expert committee and an 
independent assessment from the appointing authority including interview and any testing 
of teaching competence.
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 39/17 


Sak nr.:  2017/2595  Møte: 29.03.2017 


 
 
 
 
UTLYSING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I HELSEFAG (FYSIOTERAPI-
VITSKAP) VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 
 
 
Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig 2 x 50 % fast stilling 
som førsteamanuensis i helsefag (fysioterapivitskap). Dei to stillingane vil ha noko 
ulikt innhald og ulikt krav til utdanning, og er difor registrert som to separate saker. 
Stillingane er finansiert over grunnbevillinga. Utlysing er i samsvar med fakultetets og 
instituttets rekrutteringsplan for vitskaplege stillingar. 
 
Instituttet ber i brev av 15.2.2017 om å få lyse ut ei fast 50 % stilling som 
førsteamanuensis i helsefag (fysioterapivitskap). Fagområdet for stillinga er knytt til 
muskelskjelettplager i eit samfunnsperspektiv. Det er krav om norsk/skandinavisk  
ph.d.-grad eller tilsvarande, utdanning som fysioterapeut, og forskingserfaring frå 
folkehelse-/samfunnsperspektiv på helse og slike perspektiv si tyding for forståing av 
muskelskjelettplagar. 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret 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. 
 


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


 
 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
rekrutteringssjef  
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15.02.2017 /ELSØ  
 
 
Vedlegg:  
Anmodningsbrev frå institutt  
Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk 
 







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


Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte


Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin
Telefon 


Postadresse 
Postboks 7804
5020 BERGEN


Besøksadresse
Armauer Hansens Hus
Bergen


Sakshandsamar
Eldbjørg Sanden Søvik
+47 55 58 61 42


side 1 av 1


Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utlysing - førsteamanuensis 50 % i helsefag (fysioterapivitskap)
Professor Liv Inger Strand ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin går av for 
oppnådd aldersgrense 1.9.2017. Instituttet ynskjer å erstatte hennar stilling ved å lyse ut 2 x 
50 % fast stilling som førsteamanuensis i helsefag (fysioterapivitskap). Den eine stillinga er 
knytt til muskelskjelettlidingar i eit samfunnsperspektiv, og den andre stillinga til rørsle og 
funksjon.


Denne anmodninga gjeld utlysing av 50 % fast stilling som førsteamanuensis i helsefag 
(fysioterapivitskap) innan fagområdet muskelskjelettlidingar i eit samfunnsperspektiv.


Vedlagt er utlysingstekst på norsk. Me ber om at utlysinga vert handsama i 
fakultetsstyremøte 29.3.2017.


Stillinga er finansiert av annuum.


Venleg helsing


Guri Rørtveit
instituttleiar Siri Smith


administrasjonssjef


vedl.


Referanse Dato


2017/2595-ELSØ 15.02.2017







Førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap) 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er 
det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i helsefag (fysioterapivitskap). 


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 
andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede på denne 
sida. 


Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte professor Målfrid Råheim, tlf.: 55 
58 61 69, e-post: Malfrid.Raheim@uib.no 


Kvalifikasjonar 


Søkjar må vere utdanna fysioterapeut og ha norsk/skandinavisk ph.d.-grad eller tilsvarande. 
Det er krav om erfaring som forskar i relevant fagkrins innafor folkehelse-
/samfunnsperspektiv på helse og slike perspektiv si tyding for forståing av 
muskelskjelettplager. Den som blir tilsett skal vidare ha djupnekunnskap om humanistiske 
perspektiv på kropp, helse og sjukdom, ha breidde i metodologisk kompetanse og 
undervisningserfaring frå master- og ph.d-nivå.


 Undervisningsspråket er i hovudsak norsk. Den som vert tilsett, må kunne undervise på 
norsk eller eit anna skandinavisk språk, og inneha formelle pedagogiske kvalifikasjonar innan 
universitetspedagogikk/rettleiing. Noko undervisning på engelsk kan bli aktuelt. Dersom 
søkjar ikkje har dei pedagogiske kvalifikasjonar som trengs, må søkjar forplikte seg til å 
gjennomføre pedagogisk utdanning innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 


Den som vert tilsett skal initiere og leia forsking, bidra i søknadar om eksterne midlar, 
publisere forskingsresultat, drive forskingsrettleiing, utføre studieadministrativt arbeid, ha 
ansvar for utvikling og gjennomføring av emnekurs, utføre undervisning og eksamensarbeid, 
og ta på seg administrative oppgåver etter dei til ein kvar tid gjeldande reglar. 


Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


Løn 


Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6), for tida 
503 800 - 535 900 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling, i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. 
Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til 
Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere 
høgare løn. 


Vi kan tilby 


Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver på eit fakultet med 
fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt, faglege utfordringar med gode 
høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling, ein god pensjonsordning i Statens 
pensjonskasse, gode velferdsordningar og stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-
verksemd). 


Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgivar ved å gå inn på 







nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva- kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere 


Retningsliner 


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


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


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


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


Søknad 


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


Legg ved: 


  CV 


 vitnemål og attestar 


 fullstendig publikasjonsliste 


 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjon


 ei liste over vitskapelege arbeid (maks 10) du vil det skal takast omsyn til ved 
vurderinga, med opplysning om kvar dei er offentleggjorde


 publikasjonar (pdf)


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. 


Søknaden 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. 


Nærare om tilsettingsprosessen her. 







Stillingsomtale


Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er 
det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i 50 % i helsefag (fysioterapivitskap). 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin er eit av fem institutt ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Til instituttet høyrer det for tida 60 fast vitskapleg tilsette og 25 fast 
teknisk/administrativt tilsette. Instituttet har omlag 20 postdoktorar, 130 
stipendiatar/doktorgradsstudentar og ca. 130 masterstudentar (ved masterprogram i 
helsevitskap/helsefag). Dei vitskapleg tilsette er organisert i 10 faggrupper og 14 
forskingsgrupper.


Instituttet driv fleire masterprogram: Masterprogram i helsevitskap med studieretningane 
sjukepleievitskap, fysioterapivitskap, genetisk rettleiing og radiografi-/bioingeniør faga, Klinisk 
master i manuell terapi for fysioterapeutar, Erfaringsbasert master i helseleiing, 
kvalitetsforbetring og helseøkonomi, Masterprogram i internasjonal helse, og instituttet er og 
tungt involvert i Masterprogram i farmasi. Det føregår for tida ein revisjon av Masterprogram i 
helsevitskap i retning meir tverrfaglege fordjupingsområde, som vil ta opp sentrale tema knytt 
til helse og samfunn. Instituttet har dessutan ansvar for undervisning i ei rekkje emne i 
legeutdanninga og ansvar for Forskarskule i samfunnsmedisin og helsefag i tillegg til ein 
Forskarskule i internasjonal helse.


Det er krav om utdanning som fysioterapeut, samt norsk/skandinavisk ph.d.-grad eller 
tilsvarande. Det blir lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid i forsking så vel som 
i undervisning. Kompetanse på utarbeiding av større søknader om eksterne midlar til forsking 
blir og vektlagt. Undervisningsspråket er norsk og det er eit krav at den som blir tilsett kan 
undervise på norsk ved tilsetjing. Den som blir tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, eller 
dokumentere at en slik utdanning er fullført innan to år etter dato for tilsetting. 


Den som vert tilsett vil bli knytt til Faggruppe i fysioterapi, og bli involvert i undervisning ved 
og drift av emne knytt til rørsle og deltaking (med særskilt vekt på muskelskjelettplager i eit 
samfunnsperspektiv) ved Masterprogram i helsevitskap. Den som vert tilsett vil vidare bli 
involvert i rettleiing av studentar med utdanning som fysioterapeutar ved dette 
masterprogrammet og studentar ved Klinisk master i manuell terapi for fysioterapeutar. 
Vedkomande vil i utgangspunktet bli medlem av Gruppe for fenomenologisk helsefagleg 
forsking, som er ei tverrfagleg forskingsgruppe med seniorforskarar, ph.d.-kandidatar, 
postdoktor-kandidatar og masterstudentar (primært fysioterapeutar og sjukepleiarar). Eit 
strategisk satsingsområde i denne gruppa er brukarinvolvering i forsking (spesielt knytt til 
forsking på akutt, kritisk sjuke og pasientar med langvarige muskelskjelettplager). Den som 
vert tilsett vil bli involvert i å søkje midlar til større forskingsprosjekt, rettleiing av ph.d.-
kandidatar, masterstudentar og å arrangere faste seminar, i tillegg til andre generelle 
oppgåver. 


En viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som vert tilsett og verte pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjar må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. 







Dette kan ein til dømes gjere ved å sende inn: 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
 evalueringsrapportar av søkjar si undervisning
 oversyn over undervisningsomfang og – nivå
 oversyn over mastergrads- og doktorgrads-rettleiing og resultat
 mottekne studentprisar
 eigne pedagogiske publikasjonar
 eige undervisningskompendium og undervisningsmateriell
 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, slik som 


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø


Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju, kontakt med referansar og eventuell prøving 
av undervisningskompetanse. 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 - Anmodningsbrev frå institutt

		Vedlegg 2 - Utlysingstekst og stillingsomtale på norsk
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: ../17 


Sak nr.:  2016/9840  Møte: 29.03.2017  


 
 
Opprykk til professor etter kompetanse – fagområde medisin (sykehjems-/ 
eldremedisin) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin – godkjenning 
av bedømmelse 


Bakgrunn 
Førsteamanuensis Bettina Husebø ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin søkte 
02.09.2016 om opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (sykehjems-/ eldre-
medisin). 
 
Følgende bedømmelseskomité ble oppnevnt for å vurdere søkerens kompetanse: 
 
Professor II Torgeir Bruun Wyller - Universitetet i Oslo (leder)  
Professor II Anette Hylen Ranhoff - Universitetet i Bergen 
Professor Frans Boch Waldorff - Forskningsenheten for Almen Praksis, Odense 
 
Bedømmelseskomiteen leverte sin bedømmelse ved brev av 01.02.2017 (vedlegg 1). I bedømmelsen 
konkluderes det enstemmig med at Husebø oppfyller kravene for opprykk til professor etter 
kompetanse i fagområdet medisin (sykehjems-/eldremedisin). 
 
Bedømmelsen ble sendt til Husebø med frist for merknader. Hun leverte uttalelse ved epost av 
03.02.2017 (vedlegg 2). Ingen merknader er mottatt. 
 


Forslag til vedtak 
1. Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenner at 


førsteamanuensis Bettina Husebø fyller kravene for opprykk til professor etter 
kompetanse i medisin (sykehjems-/eldremedisin) i samsvar med Forskrift om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2. punkt 13.  


 
2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet, Universitetet i Bergen, Bettina Husebø tittel og lønn som professor med virkning fra 
15.09.2016. 


 
Inger Hjeldnes Senneseth   
fakultetsdirektør  Gerd Johannessen 


Seksjonssjef 
02.03.2017 /ELRI  
Vedlegg: 
  
1. Bedømmelseskomiteens vurdering 
2. Uttalelse fra søker 
3.   Oppnevning av sakkyndig komité 
4.   Søknad om opprykk til professor etter kompetanse 







BEDØMMELSE TIL VITENSKAPELIGESTILLINGERVED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET


UNIVERSITETET I BERGEN


Vurdering av: Personlig opprykk til professor i fagområdet medisin (sykehjems-/eldermedisin) ved Institutt for global


helse og samfunnsmedisin


SØKERENSKOMPETANSE (standardspørsmål skal besvares med x)


Søkerens tittel: 1.aman
Søkerens navn: BSHuseb
VITENSKAPELIGE KVALIFIKASJONER


Er forskningskompetansen relevant for fagområdet?


Ev utfyllende merknader tas med i innstillingen


Ja X


Delvis


Nei


Svarer den samlede forskningskompetanse til


10 eller 15 publikasjoner? (ref. retningslinjene)


Null-fem


Seks-ti


Elleve-femten


Mer enn X
seksten


Demonstrerer søkeren også bredde i sin forskning?


Ja X


Delvis


Nei


Søkerens forskningsaktivitet de siste 5-10 år:


Økende X
Stabil


Synkende


Har søkeren vist evne til å etablere forskningsmiljø?


Ja X


Delvis


Nei


UNDERVISNINGSKVALIFIKASJONER


Har søkeren dokumentert undervisning/


veiledning på doktorgradsnivå (jfr retningslinjene)


Omfattende


Noe X


Nei


Har søkeren dokumentert undervisning/


veiledning under doktorgradsnivå?


Omfattende X


Noe


Nei


Er undervisningserfaringen relevant for


utlysning/betenkning?


Ja X


Delvis


Nei


ADMINISTRATIVE KVALIFIKASJONER


Har søkeren dokumentert erfaring med


administrasjon og ledelse?


Omfattende X
Noe


Nei


Er denne erfaring relevant for den


utlyste stillingen?


Ja X


Delvis


Nei


GENEREIT


Andre forhold av særlig betydning for søkeren?


Hvis ja, redegjøres dette for i innstillingen


Ja


Nei X







Bedømmelse av Cand.med. Bettina S. Husebø for personlig opprykk til professor ved


Universitetet i Bergen


Vi har vurdert Cand.med. Bettina Husebøs søknad om personlig opprykk i hht. Nasjonale
normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge.
Bedømmelsen gjelder professorat i fagområdet sykehjemsmedisin.


Forskning


Samlet antall Pubmed-publikasjoner vurdert ved søk den 30. januar 2017 er 40 (hvorav to


errata), altså 38 publikasjoner hvorav fire oversiktsartikler og én lederartikkel. I alt er 28 av


de 38 publikasjonene publisert siden 2013. I tillegg kommer en rekke publikasjoner som ikke


er Pubmed-indeksert. Publikasjonsaktiviteten er generelt stigende med publikasjoner i


anerkjente tidsskrifter innenfor områdene demens, smerte, legemidler og sykehjem. Av de


15 arbeidene Husebø har innsendt, er hun førsteforfatter på åtte og sisteforfatter på 3. Tre


av tidsskriftene har en impact factor på over 10.


Metodemessig dreier det seg om effektstudier, kohorte/epidemiologi og psykometri.


Blant de mest betydningsfulle prosjektene kan nevnes:


Effekt av smertebehandling på agitasjon hos personer med demens. Dette var en klynge-


randomisert, kontrollert studie gjennomført i 18 sykehjem, der man viste at en trinnvis


protokoll for individualisert smertebehandling ga positiv effekt på demensrelaterte


symptomer som agitasjon, aggresjon, motorisk uro osv. Prosjektet har ført til publikasjoner i


flere ledende internasjonale tidsskrifter, og hovedartikkelen ble publisert i BMJ.


Behandling av smerte og andre belastende symptomer i livets siste fase. Dette er en ny


randomisert studie der man spesifikt analyserer og behandler symptomer i livets siste fase i


sykehjem. Spesielt har man studert symptomer som signaliserer om en pasient nærmer seg


livets slutt, og effekt av lindrende behandling i denne fasen. Prosjektet er nyskapende, og


bl.a. publisert i JAm Direct Assoc.


Forbedring av mental helse og livskvalitet på sykehjem. Igjen en klynge-randomisert studie i


en rekke sykehjem, men nå med en mer mulitmodal intervensjon som består av både


smertebehandling, bedret kommunikasjon, legemiddelgjennomgang mm. Det er ikke


publisert resultater fra denne intervensjonen ennå. Intervensjonen er pågående, det er


snakk et stort og ambisiøst prosjekt som virker lovende.


I flere pågående prosjekter studeres bl.a. effekt av bedre smertebehandling på depresjon og


på søvnyansker, samt integrerte opplegg for hjemmebasert omsorg. Flere av disser er også


randomiserte studier.


Husebø har maktet å ta tak i viktige, dårlig utforskede og ofte vanskelig forskbare kliniske


problemer, og underkaste dem forskning med stringent metodologi og etter forholdene


store kliniske materialer. Det er ingen tvil om at hun gjennom dette dokumenterer at hun


har tilegnet seg solid kompetanse i klinisk forskning.







Forskningsledelse
Husebø har vært med på å etablere Senter for alders- og sykehjemsmedisin(SEFAS)og er
ferd med å danne sin egen forskningsgruppe.Hun har mottatt flere forskningsbevilgninger.


Pedagogikkog undervisning
Hun har gjennomført kurs i pedagogiskbasiskompetanse,veiledningskursfor phd-kandidater
og utviklingsprogrami universitetspedagogikkved UiB. Hun har vært med på å utarbeide en
del undervisningsmateriale og har mottatt flere priser for undervisningsformidling.


Veiledning
Hunhar i perioden fra 2008 til 2016 veiledet åtte phd-kandidater, to forskerlinjestudenter,
tre mastergradsstudenter og ni bachelorstudenter i medisin som hoved- eller medveileder.
På tidspunktet for innsending av søknadenhadde hun ennå ikke veiledet noen helt frem til
avlagt doktorgrad, men &I phd-kandidat (ReidunSandvik)disputerte i januar 2017 slikat
dette kravet nå er oppfylt.


Internasjonalt nettverk og samarbeid
Hun har etablert kontakt med andre forskningsmiljøerog deltar i både nasjonale og
internasjonale samarbeidsprosjekter.


Formidling
Husebøhar vært og er en meget aktiv formidler av kunnskap, særlig innen palliasjon,
demens og sykehjemsmedisin. Hun blir mye brukt av mediene, og vet å benytte dette for å
spre viktig kunnskapbåde til helse- og ornsorgspersonellog til den generelle befolkningen.
Hun har ogsåskrevet en rekke lærebokkapitler.


Samlet vurdering
Ut fra de tilsendte retningslinjene og det fremlagte materialet mener vi at Bettina Husebø
utvilsomt har tilegnet seg professorkompetanse i sykehjemsmedisin.


Odense Bergen/ Oslo 1.2.2017


FransBochWaldorff
14,


A,(1


Atette ylen Ra 0 Torgeir ålluunWyller







Fra: Rachel Mumba 
Sendt: 8. februar 2017 10:58 
Til: Elin Myhrvold 
Emne: FW: Uttale - vurdering av professor kompetanse 
 
 
 
  
  
Rachel Mumba 
Førstekonsulent (vikar) 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Universitetet i Bergen 
uib.no 
 
 
 
_____________________________________________  
From: Bettina Husebø   
Sent: Friday, February 03, 2017 8:15 PM  
To: Rachel Mumba  
Subject: RE: Uttale - vurdering av professor kompetanse 
 
 
Kjære Rachel Mumba, 
 
Tusen takk for tilsendt dokumentasjon. 
 
Dette var hyggelig lesing. 
 
Jeg har ingen kommentarer utover det og takker komiteen for denne flotte 
vurderingen. 
 
God helg og vennlig hilsen, Bettina Husebø 
 
_____________________________________________  
From: Rachel Mumba   
Sent: Friday, February 03, 2017 4:08 PM  
To: Bettina Husebø  
Subject: Uttale - vurdering av professor kompetanse 
 
 
Hei, 
 
Vedlagt er uttale fra den sakkyndige komiteen som har vurdert din 
professor kompetanse.  
 
Du har to uker merknadsfrist i høve til uttalen, men kan gjerne 
sende meg en tilbakemelding om du synes den er ok før fristen. 
 
Vennlig hilsen 
 
 << File: Skåringsskjema Husebø (2).pdf >>  << File: Bedømmelse av Bettina 
Husebø signert  
(2).pdf >>  
 << OLE Object: Picture (Device Independent Bitmap) >>  
 << OLE Object:  
Picture (Device  
Independent  
Bitmap) >>  
Rachel Mumba 







Førstekonsulent (vikar) 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Universitetet i Bergen 
uib.no 
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Sakkyndig komité
Professor II Torgeir Bruun Wyller
Professor II Anette Hylen Ranhoff 
Professor Frans Boch Waldorff 


Oversendelse av søknad om personlig opprykk til professor etter 
kompetanse - søknadsrunde 2016 – Husebø Bettina
Førsteamanuenser som har fast stilling ved statlige universiteter kan søke om
opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring jf. Forskrift om ansettelse
og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Fakultetsstyret har i samsvar med anbefaling fra Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin oppnevnt følgende sakkyndige komité for å vurdere førsteamanuensis 
Husebø Bettina sine kvalifikasjoner for professorkompetanse i fagområdet medisin 
(sykehjems-/eldermedisin):


Professor II Torgeir Bruun Wyller - Universitetet i Oslo (leder) 
Professor II Anette Hylen Ranhoff - Universitetet i Bergen
Professor Frans Boch Waldorff - Forskningsenheten for Almen Praksis, Odense 


Vi ber herved om at komiteen gjør en vurdering av søkerens kompetanse. Når
komiteen gir en kompetanseerklæring, skal den oppgi i hvilket fagområde og
eventuelt i hvilken spesialitet søkeren kan sies å ha professorkompetanse.
Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom.


For å rasjonalisere arbeidet til komiteen og øke presisjonsnivået har fakultetet innført
evalueringsskjemaet for ”Bedømmelse av vitenskapelige stillinger ved Det 
medisinskodontologiske fakultet, Universitetet i Bergen”, som inneholder en del sentrale 
elementer som skal vektlegges ved vurderingen. Skjemaet skal fylles ut og benyttes som 
vedlegg til vurderingen.


Vedlegg:
Evalueringsskjema
Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse
Rutiner for bedømmelse ved tilsetting i vitenskapelige stillinger
Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative
  lederstillinger
Kontaktinformasjon
Honorarskjema
Søknad med vedlegg og vitenskapelig arbeid


Deres ref Vår ref Dato


2016/9840-RAKA 30.11.2016



mailto:postmottak@uib.no

http://www.uib.no/
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Fakultetet vil spesielt gjøre oppmerksom på at samtlige retningslinjer/reglement skal
benyttes og bli tatt hensyn til ved vurderingen av søkeren.


Fakultetet ber om at vurdering foreligger så snart som mulig og senest innen 3
måneder og at vurderingen blir sendt fakultetsadministrasjonen direkte.


Det medisinsk-odontologiske fakultet takker for at du tar på deg dette oppdraget.
Eksterne komitémedlemmer vil bli honorert etter gjeldende satser så snart
komitéarbeidet er avsluttet.


Leder av komiteen sender vurderingen i sin helhet til Det medisinsk-odontologiske
fakultet med signatur over sitt navn. Komiteens øvrige medlemmer sender siste side
av vurderingen hvor de har signert over sitt navn.


Vennlig hilsen


Nina Langeland
dekan Gerd Johannessen


seksjonssjef personal


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.


Kopi
Kandidat
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
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OVERSENDELSE AV SØKNAD OM


PERSONLIG OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE VED UiB
Jfr forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Søknadsfrist: Søknad må være mottatt på fakultetet 15. september


Opplysninger om søker (fylles ut av søker selv):


Søkers etternavn: Fornavn: Fødselsdato:


Søkers stilling:


Søkers høyeste utdanning/grad/institusjon:


Søkers spesialitet m. h. t. fordypning:


Ja Nei


Har søker p.t. til vurdering søknad på utlyst professorstilling?


Hvis ja, oppgi hvilke(n) institusjon(er):


Ja Nei


Har søker sendt inn søknad om opprykk til professor eller vært vurdert 


for professorkompetanse i løpet av de siste to år før søknadsfristen? 


Hvis ja, oppgi institusjon(er) og fagområde(r):


Oppgi søknadsfrist(er):


Fylles ut av instituttet:


Institutt:


Kontaktinformasjon ved instituttet: Kontaktperson, postadresse, tlf nr og e-postadresse:


Søkers fagområde iflg tilsetting:


Når ble det evt sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområde/spesialitet?


Skjema oppdatert november 2011


Sandgathe Husebø Bettina 04.10.1959


Førsteamanuensis, IGS, UiB


MD,PhD


Anestesi, påbygging i Palliativmedisin  og Alders– og sykehjemsmedisin 


Instituttleder Guri Rørtveit, Kalfarveien 31, 5018 Bergen, tlf 55586141, guri.rortveit@uib.no


medisin (eldremedisin/sykehjemsmedisin).


2012


✔


✔
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ERKLÆRING FRA BEDØMMELSESKOMITEEN
Sett kryss her


Komiteen avgir enstemmig kompetanse-erklæring


Søker bedømt kompetent for opprykk


Annet utfall av bedømmingen –


Søker er ikke er erklært kompetent for opprykk


________________________________


Sted og dato


________________________________


Underskrift


Vedlegg til søknadsskjemaet:


1. søknad


2. cv


3. publikasjonsliste og publikasjoner, jfr retningslinjene: 


    http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html


Skjema oppdatert november 2011
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OPPNEVNING AV RÅD OG INNSTILLINGSUTVALG FOR HJERTEFONDET VED 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  
 


 
På fakultetsstyremøte den 20.11.2013 (sak 105/13) ble det oppnevnt medlemmer av 
Rådet for Hjertefondet for perioden 01.01.2014 - 31.12.2016.  
Hjertefondet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet går inn i ny oppnevningsperiode 
for rådsmedlemmer og medlemmer til fondets innstillingsutvalg. 
 
Hjertefondet ble opprettet i 1989 for å støtte pasientorientert hjerteforskning i lokalmiljøet, 
samt å gi bidrag til modernisering av avansert teknisk utstyr ved Hjerteavdelingen ved 
Universitetssykehuset.  
 
I følge vedtektene skal fakultetet oppnevne en komite med 2 medlemmer fra fakultetets 
hjerteforskere og 2 representanter for donatorene for en 3-årsperiode til å gi innstilling 
om tildeling av fondets midler. 
 
Fondet har et Råd med bred sammensetning fra donatorene og universitetet. Rådet skal 
arbeide for innsamling av midler til fondet og støtte dets virksomhet på de måter som er 
mest hensiktsmessig. Rådet arrangerer åpne populærvitenskapelige forelesninger om 
forskning innen hjerte- og karsykdommer. Det kan samtidig holdes pressekonferanse der 
prosjekter som fondet støtter blir omtalt.  
 
Rådet består av inntil 12 medlemmer, 7 fra donatorene og 5 fra universitetet. Rådets 
medlemmer oppnevnes av det akademiske kollegium (Universitetsstyret) for 3-
årsperioder. Alle donatorer kan foreslå representanter til Rådet. 
 
Vi ber om fullmakt til dekan for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved 
behov. 


Følgende personer foreslås gjenoppnevnt som medlemmer til Rådet for Hjertefondet for 
perioden 01.01.2017 - 31.12.2019, til oppnevning av Universitetsstyret: 
 
For donatorene: 
Kontreadmiral Egil J. Eikanger  
Direktør Janicke Runshaug Foss 
Direktør Rolf Seeberg Gundersen 
Direktør Bjart R. Nygaard  
Direktør Ulf Johan Rieber 
Banksjef Knut Sundt Rosenlund 
Direktør Monica Salthella  
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For Universitetet i Bergen: 
Professor emerit. Karen B. Helle, Institutt for Biomedisin 
Professor Gottfried Greve, Klinisk institutt 2, seksjon for pediatri 
Overlege dr. med. Svein Rotevatn  
Professor dr. med. Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Prof. Dr. med Jan Schjøtt, RELIS  
Overlege, PhD Venny Kvalheim  
 
Følgende personer foreslås gjenoppnevnt som medlemmer til innstillingsutvalget for 
Hjertefondet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2019: 
 
For donatorene: 
Direktør Ulf Johan Rieber,  
Direktør Janicke Runshaug Foss 
 
For Universitetet i Bergen: 
Professor Gottfried Greve 
Professor Nina Øyen 
 
 
Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende for 
oppnevning som medlemmer til Rådet for Hjertefondet for perioden 01.01.2017 - 
31.12.2019: 


 
For donatorene: 
Kontreadmiral Egil J. Eikanger  
Direktør Janicke Runshaug Foss  
Direktør Rolf Seeberg Gundersen 
Direktør Bjart R. Nygaard 
Direktør Ulf Johan Rieber 
Banksjef Knut Sundt Rosenlund 
Direktør Monica Salthella 


 
For Universitetet i Bergen: 
Professor emerit. Karen B. Helle, Institutt for biomedisin 
Professor Gottfried Greve, Klinisk Institutt 2 
Overlege dr. med. Svein Rotevatn  
Professor dr. med. Nina Øyen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Prof. Dr. med Jan Schjøtt, RELIS  
Overlege, PhD Venny Kvalheim  


 
2. Fakultetsstyret oppnevner følgende som medlemmer av innstillingsutvalget for 


Hjertefondet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2019: 
 


For donatorene: 
Direktør Ulf Johan Rieber,  
Direktør Janicke Runshaug Foss 
 
For Universitetet i Bergen: 
Professor Gottfried Greve 
Professor Nina Øyen 
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3. Dekan gis fullmakt til justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved 


behov. 
 
 
 
 
13.03.2017 – GJB/ØRH  
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