
 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 
 
 
 
 
 
Møteinnkalling  
 
I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 
 
13.10.2021, kl. 13:15 - i 4. etg. Armauer Hansens Hus.  
 
 
 
 
Innkalling er sendt til: 

Victor Norman, Bjarne Robberstad, Eirik Dalheim, Maria Omsland, Thorkild Tylleskär, Jutta 
Dierkes, Clara Gram Gjesdal, Tora Hvidsten Nupen, Asgeir Werner-Ristesund 

 
Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.  
 
 
Eventuelle forfall bes meldt snarest sekretariatet ved Gjert Bakkevold,  
tlf. 55586197, evt. per e-post til gjert.bakkevold@uib.no 
 
 
 
 
Bergen, 07.10.2021 
 
Victor Norman   
styreleder  Per Bakke  
  dekan 
 
 



 

Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

 Godkjenning av saksliste – vurdering av habilitet  

S 62/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det 
medisinske fakultet, 25.08.2021 

X 

S 63/21 Strategisak: Bedre samarbeid mellom instituttene og 
mellom instituttene og fakultetet. Muntlig orientering 
v/dekan og diskusjon 

 

S 64/21 Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste 
vitenskapelige stillinger 

 

S 65/21 Økonomirapport pr. august 2021  

S 66/21 Oppsigelse av ansatt forsker ved Institutt for biomedisin X 

S 67/21 Fullmaktsaker til møtet 13.10.2021 X 

S 68/21 Orienteringssaker til møtet 13.10.2021  

 
 



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

 
 Unntatt offentlighet iht. offl. § 25, 1. ledd 

  
 

 
 

Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 
25.08.2021  

 
 
Utkast av protokoll fra fakultetsstyremøte 25.08.2021 er vedlagt. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 25.08.2021. 
 
 

   
 

Per Bakke  
dekan Heidi Annette Espedal 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Utkast protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 25.08.2021 

Dato: 28.09.2021 
Arkivsaksnr: 2021/7547-GJB 

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 
62/21 
13.10.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 



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

Victor Norman, Jutta Dierkes, Clara Gram Gjesdal, Thorkild Tylleskär, Danielle-Arlene 
Bendiksen, Bjørn Tore Gjertsen, Maria Omsland, Eirik Dalheim, Asgeir Werner-Ristesund 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 25.08.2021. Møtet ble holdt i 
4. etg. Armauer Hansens Hus og varte fra kl. 13:15 – 15:15.  

Til stede fra Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet: 

Forfall: 
Bjarne Robberstad 

 

Fra administrasjonen: 
Heidi Annette Espedal, Ørjan Leren, Beathe Bjørneberg (sak 52/21), Gjert Bakkevold 
(protokollskriver) 

Fra dekanatet: 
Per Bakke, Marit Øilo 
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Saksliste 
 
 
Styresak Saker til behandling U.off. 

 Godkjenning av innkalling – vurdering av habilitet  

S 47/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det 
medisinske fakultet, 16.06.2021 

X 

S 48/21 Godkjenning av protokoll (sirkulasjonssak) fra 
fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 24.06.2021 

X 

S 49/21 Godkjenning av protokoll (sirkulasjonssak) fra 
fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 29.06.2021 

 

S 50/21 Fakultetsstyret 01.08.2021 - 31.07.2025 - konstituering  

S 51/21 Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske 
fakultet 2020 

X 

S 52/21 Strategisak: Budsjett 2022 og langtidsbudsjett  

S 53/21 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske 
fakultet - våren 2022 

 

S 54/21 Godkjenning av prodekan og oppnevning av visedekaner 
for perioden 01.08.21 - 31.07.25 

 

S 55/21 Revisjon av utfyllende reglement for studenter ved 
kvalifiseringsprogrammet for tannleger utdannet fra land 
utenfor EU/EØS og av revidertutfyllende reglement for 
spesialistutdanning i odontologi 

 

S 56/21 Reakkreditering av studieprogram: tannpleie, human 
ernæring, farmasi og erfaringsbasert master 

 

S 57/21 Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger 2021 - 
2025 

 

S 58/21 Internkontroll 2021-2022, status ved Det medisinske 
fakultet 

 

S 59/21 Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av 
professor knyttet til ERC prosjekt 

X 

S 60/21 Fullmaktsaker til møtet 25.08.2021 X 

S 61/21 Orienteringssaker til møtet 25.08.2021  

• Årshjul høst 2021 
• Flyer for Eitri (Innovasjonssenteret) 
• HMS-avvik for perioden 08.06.2021 – 17.08.2021 
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• Dekanen orienterer 
 
Sak S50/21, konstituering av nytt fakultetsstyre, ble behandlet som første sak.  
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket møte.  
 
Varsel om inhabilitet: Torkild Tylleskär meldte seg som inhabil i sak S 51/21 og deltok ikke i 
behandlingen av denne. 
 
 
S 47/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 
16.06.2021 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll fra møtet 16.06.2021. 
 
 
 
S 48/21 Godkjenning av protokoll (sirkulasjonssak) fra fakultetsstyret, Det medisinske 
fakultet, 24.06.2021 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll (sirkulasjonssak) fra 
fakultetsstyret 24.06.2021 
 
 
S 49/21 Godkjenning av protokoll (sirkulasjonssak) fra fakultetsstyret, Det medisinske 
fakultet, 29.06.2021 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner protokoll (sirkulasjonssak) fra 
fakultetsstyret 29.06.2021. 
 
 
S 50/21 Fakultetsstyret 01.08.2021 - 31.07.2025 - konstituering 
 
Vedtak: 
 

1. Styret konstitueres med Victor Norman som styrets leder 
2. Fakultetsstyret oppnevner en av de 3 medlemmene fra gruppe A som er fast 

stedfortreder for styreleder. Bjarne Robberstad ble oppnevnt som stedfortreder for 
styreleder. 

3. Fakultetsstyret godkjenner møteplan for høsten 2021 
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S 51/21 Oppnevning av meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet 2020 
 
Vedtak: 
 
Unntatt offentlighet 
 
 
S 52/21 Strategisak: Budsjett 2022 og langtidsbudsjett 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret ber dekan ta med innspill fra fakultetsstyrets diskusjon i fakultetets 
budsjettforslag for 2022 som sendes universitetsledelsen. 
 
 
S 53/21 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet - våren 
2022 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret vedtar foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2022. 
 
 
S 54/21 Godkjenning av prodekan og oppnevning av visedekaner for perioden 01.08.21 
- 31.07.25 
 
Vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet godkjenner professor Marit Bakke som 
prodekan for perioden 01.08.21 – 31.07.25. Professor Marit Bakke vil være dekanens 
stedfortreder og fortsette med særlig ansvar for forskningsfeltet ved fakultetet i denne 
perioden. 

2. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar at dekan kan utpeke visedekaner i 
henhold til reglene for fakultetene og instituttene § 7. 

 
 
S 55/21 Revisjon av utfyllende reglement for studenter ved kvalifiseringsprogrammet 
for tannleger utdannet fra land utenfor EU/EØS 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtar revidert utfyllende reglement for 
Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området og revidert 
utfyllende reglement for spesialistutdanningen i odontologi. Reglementene trer i kraft fra og 
med høstsemesteret 2021. 
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S 56/21 Reakkreditering av studieprogram: tannpleie, human ernæring, farmasi og 
erfaringsbasert master 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret vedtar å reakkreditere studieprogrammene bachelor i tannpleie, master i 
human ernæring, integrert master i farmasi og erfaringsbasert master i helseledelse, 
kvalitetsforbedring og helseøkonomi. 
 
 
S 57/21 Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger 2021 - 2025 
 
Vedtak: 
 

1. Fakultetsstyret vedtar at eksternt finansierte faste forskerstillinger skal behandles av 
Ansettelsesutvalget. Forøvrig er Ansettelsesutvalget og Tilsettingsutvalg 
myndighetsområde som tidligere. 

 
2. Funksjonstiden for ansettelsesutvalgene settes tilsvarende fakultetsstyrets 

valgperiode. Studentrepresentanten og representanten for midlertidig ansatt i 
undervisnings- og forskerstilling oppnevnes for ett år om gangen, tilsvarende 
valgperioden til fakultetsstyret. 
 

4. Fakultetsstyret oppnevner medlemmer med varamedlemmer til Ansettelsesutvalget 
for faste vitenskapelige stillinger. Fakultetsstyret vedtar at nestleder i fakultetsstyret 
blir medlem fra gruppe A i Ansettelsesutvalget, under forutsetning av at nestleder sier 
ja til dette. 
 

5. Dekan får fullmakt til å oppnevne representanter til Tilsettingsutvalget etter forslag fra 
de respektive grupper.  
 

6. Ansettelsesutvalgenes kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4.i Reglement for 
ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger.  

 
 
S 58/21 Internkontroll 2021-2022, status ved Det medisinske fakultet 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret støtter forslagene til tiltak med de justeringer som fremkom i møtet, og ber om 
at tiltakene følges opp. 
 
 
S 59/21 Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet til ERC 
prosjekt 
 
Vedtak: 
 
Unntatt offentlighet 
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S 60/21 Fullmaktsaker til møtet 25.08.2021 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering. 
 
 
S 61/21 Orienteringssaker til møtet 25.08.2021 
 
Dekanen orienterer: 

• Status for Vestlandslegen og legeutdanning i Stavanger 
• Studentopptak og semesterstart høsten 2021 – orientering v/visedekan for utdanning 

Marit Øilo 
 
 
Vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering. 
 
 
 



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

 
  

  
 

 
 

Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige 
stillinger  

 
 
Bakgrunn 
Fakultetsstyresak 57/21 
Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger — 
Regelsamlingen documentation (uib.no) 
 
Dekanens kommentarer 
Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet vedtok retningslinjer for ansettelsesutvalg for 
faste vitenskapelige stillinger i forrige møte. Sammensetningen av dette utvalget skulle 
fremmes for styret for oppnevning. 
 
Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger skal i henhold til ovennevnte reglement, 
utgå fra medlemmene i fakultetsstyret og dekan skal være leder. Sammensetningen skal 
være som følger og med personlig varamedlem:  

I. En fast ansatt i undervisnings- og forskerstilling  
II. En midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling  
III. En teknisk eller administrativt ansatt  
IV. En student  

 
Fakultetsstyret oppnevnes for en periode på fire år. Oppnevningen av medlemmer i 
Ansettelsesutvalget følger valgperioden slik at medlemmet fra midlertidig vitenskapelig i 
undervisnings- og forsker stilling samt studentmedlemmene oppnevnes tilsvarende deres 
valgperiode som er et år. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner følgende til Ansettelsesutvalg 

for faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet for nåværende fakultetsstyreperiode til 
og med 31.07.2025, med unntak av studentmedlem og medlem fra midlertidige 
vitenskapelige med varamedlem som oppnevnes tilsvarende deres valgperiode. 

Gruppe Medlem Varamedlem 
Leder Dekan Per Bakke Prodekan Marit Bakke 
Faste ansatte i 
undervisnings- og 
forskerstilling 

Professor Bjarne 
Robberstad 

Professor Bjørn Tore 
Gjertsen 

Midlertidig ansatte i 
undervisnings- og 

Postdoktor Maria Omsland Stipendiat Ester Anne 
Kringeland 

Dato: 27.09.2021 
Arkivsaksnr: 2019/3863-INW 

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 
64/21 
13.10.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://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/
https://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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forskerstilling 
Teknisk eller administrativt 
ansatt 

Seniorrådgiver Eirik 
Dalheim 

Overingeniør Maria del 
Carmen Hernandez-
Valladares 

Student Sarah Otragane Asgeir Werner-Ristesund 
 

2. Ansettelsesutvalgets kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4. i Reglement for 
ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger. 

 
 

   
 

Per Bakke  
dekan Heidi Annette Espedal 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Fakultetsstyresak 57/21 
 
 
 
 



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

 
  

  
 

 
 

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger 2021 - 2025  

 
 
Bakgrunn 
Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger 
Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, § 10 
Statsansattelov, § 9, Fast og midlertidig ansettelse 
Fakultetsstyresak 25/19 – Oppretting av ansettelsesutvalg ved Det medisinske fakultet 
Fakultetsstyresak 108/08 – Opprettelse av tilsettingsråd 
Utdrag fra fakultetsstyrets protokoller ang. tilsettingsråd og delegering av fullmakter 
 
Bakgrunn for denne saken er at det nå er valgt nytt fakultetsstyre, og det må oppnevnes 
medlemmer til fakultetets to ansettelsesutvalg.  
 
Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger – 
4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre (1-3 ledd). 
  

«Fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger og åremålsstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. 

 
Fakultetsstyret skal selv ansette instituttledere. 

 
Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 
bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har 
ansettelsesmyndighet.» 

 
Ansettelsesutvalg (tilsettingsutvalg) – sammensetning 
Tilsettingsutvalget for midlertidige forsker- og rekrutteringsstillinger samt bistillinger 
Består av 

• dekan m/prodekan som personlig varamedlem, leder  
• to medlemmer m/personlige varamedlemmer for arbeidsgiver fra gruppe A (fast 

vitenskapelig ansatte).  
• ett medlem m/personlig varamedlem fra tjenestemennene, oppnevnt av 

organisasjonene.  
• ett medlem m/personlig varamedlem fra gruppe D (studentene), oppnevnt av 

studentene selv.  
 
Oppnevningsperioden er fire år med unntak av studentene, som oppnevnes for ett år.  
Dekan har fullmakt til å oppnevne medlemmene (inkludert personlige varaer) fra gruppe A. 

Dato: 13.08.2021 
Arkivsaksnr: 2019/3863-GEJ 

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 
57/21 
25.08.2021 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 

https://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/
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.2-Regler-for-styringsorganene-ved-fakultetene-og-instituttene/Regler-for-styringsorganene-ved-fakultetene-og-instituttene/#ansettelsesutvalg
https://lovdata.no/lov/2017-06-16-67/%C2%A79


 side 2 av 4 

 
 
 
  

 
Ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger 
 
Består av dekan og fire medlemmer (med personlige varaer) som utgår fra fakultetsstyret:  

• ett medlem fra gruppe A 
• ett medlem fra gruppe B 
• ett medlem fra gruppe C 
• ett medlem fra gruppe D 

 
Ansettelsesutvalgenes rolle 
Kvalifikasjonsprinsippet skal legges til grunn for ansettelser ved UiB. Den best kvalifiserte 
søkeren skal ansettes i ledig stilling, med mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift (jfr. 
statsansatteloven § 3.1). 
 
Ansettelsesutvalget vurderer 
 

«…om innstillingen bygger på et forsvarlig, saklig grunnlag ut fra de kvalifikasjonskrav 
og behov som fremgår av utlysning og stillingsbeskrivelse, sakkyndig bedømmelse og 
personlig egnethet mv.» (jfr. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og 
faglige/administrative lederstillinger). 

 
Når ansettelsesutvalgenes medlemmer (og varaer) er oppnevnt, gis de opplæring i 
rekrutteringsprosessen og relevant lovverk.  
 
Ved tvil om den sakkyndige bedømmelsen, har utvalgene tilgang til å 
 

 be om møte for avklaring av løsning – kan være individuelle behov for løsninger. 
Dersom enighet ikke oppnås, kan saken løftes til fakultetsstyret. 

 be om en tilleggsuttalelse fra den sakkyndige komiteen 
 oppnevne en komité som foretar en gjennomgang av selve bedømmelsen for å 

vurdere om denne er bygget på en riktig bedømmelsesnorm 
 oppnevne flere sakkyndige eller en ny sakkyndig komité 

 
Utlysning 
Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker 
der ansettelsesutvalgene har ansettelsesmyndighet. 
 
 
Dekanens kommentarer 
Tilsettingsutvalget ved Det medisinske fakultet ble opprettet i 2008 og fikk fullmakt til å vedta 
ansettelse i åremålsstillinger som stipendiat, postdoktor samt eksternt finansierte 
forskerstillinger. Ansettelsesutvalg for faste vitenskapelige stillinger ble opprettet i 2019 etter 
reglementsendring ved UiB. Etter dette har fakultetsstyret vedtatt at eksternt finansierte 
forskerstillinger med finansiering mer enn to år, skal være faste stillinger knyttet til ekstern 
finansiering. Ifølge reglementet ved UiB, kan det være et ansettelsesutvalg for faste 
vitenskapelige stillinger og et for midlertidige vitenskapelige stillinger som beskrevet over. Til 
nå har faste eksternt finansierte forskere blitt behandlet i tilsettingsutvalget. For å følge 
reglementet, endres dette til ansettelsesutvalget for faste vitenskapelige stillinger. Begrepet 
«Tilsettingsutvalg» har vært brukt for ansettelse av midlertidig vitenskapelige stillinger over 
tid. For å skille behandling av faste og midlertidige stillinger, er det fortsatt et ønske om å 
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bruke begrepet Ansettelsesutvalg for ansettelse i faste vitenskapelige stillinger og 
Tilsettingsutvalg for midlertidige vitenskapelige stillinger. 
 
For perioden 2018 til i dag, 17.08.21 har det vært behandlet totalt 92 faste stillinger fordelt 
som følger: 
 
  2018 2019 2020 08-2021  

1108 Forsker u/PhD 1   1   2 
1109 Forsker m/PhD 17 11 16 1 45 
1011 Førsteamanuensis 12 4 8   24 
1013 Professor 13 3 4 1 21 

    43 18 29 2 92 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
1. Fakultetsstyret vedtar at eksternt finansierte forskerstillinger skal behandles av 

Ansettelsesutvalget. Forøvrig er Ansettelsesutvalget og Tilsettingsutvalg 
myndighetsområde som tidligere. 

 
2. Funksjonstiden for ansettelsesutvalgene settes tilsvarende fakultetsstyrets 

valgperiode. Studentrepresentanten og representanten for midlertidig ansatt i 
undervisnings- og forskerstilling oppnevnes for ett år om gangen, tilsvarende 
valgperioden til fakultetsstyret. 
 

4. Fakultetsstyret oppnevner medlemmer med varamedlemmer til Ansettelsesutvalget 
for faste vitenskapelige stillinger.  
 

5. Dekan får fullmakt til å oppnevne representanter til Tilsettingsutvalget etter forslag fra 
de respektive grupper.  
 

6. Ansettelsesutvalgenes kontrollfunksjon er i henhold til punkt 6.4.i Reglement for 
ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger.  

  
 
 

   
 

Per Bakke  
dekan Heidi Annette Espedal 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Fakultetsstyresak 25-19 
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2 Fakultetsstyresak 108-08 
3 Utdrag fra tidligere protokoller 



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

 
  

  
 

 

 

Økonomirapport pr. august 2021  

 
 
Grunnlagsdokumenter i saken 

1) Fakultetsstyresak 67/20: Budsjett 2021 – forslag til fordeling 
2) Vedlegg: Økonomirapport pr. august 2021 

 
 
Hva saken gjelder 
I denne saken fremkommer en oversikt over fakultetets økonomi pr. august 2021. 
 
 
Økonomistatus pr. august 2021 
I bevilgningen overførte fakultetet omtrent 20 millioner kroner fra 2020, og årets budsjett ble 
vedtatt med en opprettholdelse av dette nivået. Pr. august er imidlertid prognose for 
overføring redusert til 5 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak at fakultetene har blitt 
trukket 60 millioner kroner til inndekning av ekstraordinære koronakostnader ved 
universitetets sentrale avdelinger som et engangskutt, hvorav Det medisinske fakultets andel 
er 16,7 millioner kroner. 
 
De største usikkerhetsmomentene i bevilgningen er hvorvidt vi rekker å bokføre planlagte 
investeringer i inneværende år, samt nivået på internhandel mellom bevilgning og ekstern 
finansiert virksomhet (BOA). Internhandel inkluderer bl.a. frikjøp, leiested, dekningsbidrag og 
overforbruk i prosjektene. Ettersom universitetet har innført ny økonomimodell eksisterer ikke 
den samme erfaringsbakgrunnen som tidligere. I tillegg er ikke lønnsoppgjøret sluttført og 
kan avvike fra budsjett. 
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Prognosen for den eksternt finansierte aktiviteten opprettholdes på 327 millioner kroner, 
knappe 2 % høyere enn resultatet for 2020, men 18 millioner kroner lavere enn fakultetets 
oppjusterte budsjettmål for 2021. Pr. august er aktiviteten 41 millioner kroner lavere enn 
budsjett. Dette er likevel på nivå med 2020 og 2019 på samme tidspunkt, og omtrent 5 % 
høyere enn aktiviteten i 2018. Det er en forventing om at aktiviteten øker noe i løpet av 
høsten og at deler av etterslepet hentes inn igjen i år. 
 

 
 
Økonomiorienteringer 2021 
Fakultetsstyret orienteres jevnlig om fakultetets økonomistatus. Orienteringer i 2021 er 
planlagt presentert i følgende styremøter: 
 

- 5. mai: Økonomistatus pr. mars 2021 
- 16. juni: Økonomistatus pr. april 2021 
- 13. oktober: Økonomistatus pr. august 2021 
- 8. desember: Økonomistatus pr. oktober 2021 

 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret tar resultat pr. august 2021 til orientering. 
 

   
 

Per Bakke  
dekan Heidi Annette Espedal 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Økonomirapport pr. august 2021 
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Bergen 16. september 2021 

Økonomirapport august 2021 
Det medisinske fakultet  
 

1. Status, avvik og prognoser 
For 2021 har Det medisinske fakultet meldt inn 20 millioner kroner i overføring i bevilgningsøkonomien (GB), 
og et inntektskrav på 345 millioner kroner for de eksternt finansierte prosjektene (BOA).  
 
På bevilgning er fakultetet kuttet 16,7 millioner kroner i rammen for 2021 for å dekke ekstrakostnader i 
sentraladministrasjonen knyttet til koronatiltak. Dette er hovedårsaken til at prognose for overføring til 2022 
reduseres fra 20 til 5 millioner kroner. Det er størst usikkerhet knyttet til investeringer og internhandel 
mellom bevilgning og BOA. 
 
Tabell 1: Prognose bevilgning pr. august 2021 (tall i 1000) 

 

Aktiviteten i de eksternt finansierte prosjektene er 41 millioner mindre enn budsjett. Det skyldes delvis 
periodiseringsavvik som forsinkelser i bokføring av fakturaer og interne føringer mot bevilgning. Forsinkelser 
i kontraktsforhandlinger og ansettelser, samt redusert reiseaktivitet påvirker også aktiviteten. Disse 
forholdene til sammen gjør at prognosen for BOA på 327 millioner kroner videreføres.  
 
Tabell 2: Prognose BOA pr. august 2021 (tall i 1000) 

 

 

2. Avviksforklaring bevilgning 
 

Resultat pr august viser et overskudd på 9,3 millioner kroner.  
 
Tabell 3: Bevilgning pr. august 2021 (tall i hele 1000) 

 

Bevilgning

(overføring)

Budsjett

2021

Prognose

2021

Annuum -9 000 -25 000

Øremerket 29 000 30 000

Sum bevilgning 20 000 5 000

Ekstern finansiert

(BOA)

Budsjett

2021

Budsjett

2021 (justert)

Prognose

2021

NFR 133 000 140 000 131 000

EU 33 500 35 000 32 000

Andre 167 500 170 000 164 000

Sum BOA 334 000 345 000 327 000

Bevilgning 

(tall i 1000)
Årsbudsjett

Budsjett

(hittil i år)

Regnskap

(hittil i år)
Avvik

Regnskap

(hittil i fjor)

Endring

siste år

3 Salgs- og driftsinntekt -706 840 -440 591 -451 032 10 441 -481 335 30 303

4 Varekostnad 7 725 4 872 7 137 -2 265 3 456 3 680

5 Lønnskostnad 562 704 355 801 360 439 -4 638 364 624 -4 184

6-7 Annen drift 129 722 75 752 69 821 5 931 71 697 -1 877

8-9 Finans/internhandel 6 564 7 867 24 169 -16 302 32 857 -8 688

Sum kostnader 706 715 444 292 461 566 -17 274 472 634 -11 068

Driftsresultat -125 3 701 10 534 -6 833 -8 701 19 235

Overføringer fra året før -19 875 -19 875 -19 878 3 -16 188 -3 690

Resultat -20 000 -16 174 -9 344 -6 830 -24 889 15 545
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Inntekter er 10,4 millioner kroner høyere enn budsjett. Det skyldes i hovedsak investeringer på omkring 9,5 
millioner kroner som ikke blir belastet regnskapet før senere i høst.  Instituttinntektene er 1,7 millioner 
høyere enn budsjett. Hovedforklaringen på dette er at tannklinikken (OUK) har høyere inntekter enn 
forventet.  
 
Tabell 3.1: Inntekter bevilgning pr. august 2021 (tall i hele 1000) 

 

Varekostnad gjelder i all hovedsak forbruksvarer ved OUK. Pr. august har klinikken brukt 2,7 millioner kroner 

mer enn budsjett. Dette skyldes økt forbruk og økte priser av smittevernutstyr, samt større studentkull. 

Varekostnadene ventes å overstige årets budsjett. 

Lønn er 4,6 millioner kroner høyere enn budsjett ved utgangen av august og samtidig 4,2 millioner kroner 
lavere enn på samme tid i fjor. Lønnsoppgjøret på UiB i er pr ikke sluttført og det vil komme ekstra 
lønnskostnader mot slutten av året. Antall årsverk er noe lavere enn på samme tid i fjor. Dette skyldes blant 
annet at forsinkelser i ansettelsesprosessen under pandemien. Vi ser at NAV-refusjoner er 3 millioner kroner 
lavere enn på samme tid i fjor. Årsaken til det er ikke helt klarlagt. 
 
Annen driftskostnad er i sum 5,4 millioner kroner under budsjett og nær 2 millioner kroner lavere enn på 
samme tid i fjor. Reisevirksomheten har vært lav første halvår, men har begynt å ta seg opp de siste 
månedene. Årets reisebudsjett er nedjustert med 4 millioner kroner fra i fjor grunnet pandemien, men ligger 
likevel i overkant av 4,5 millioner kroner lavere enn budsjett pr. august. Aktivitet er omdisponert fra reise til 
øvrig drift (lab, små drift etc.). Det er fortsatt noe etterslep i bokføring av fakturaer i bestillingssystemet 
grunnet overgang til nytt økonomisystem, men det forventes likevel at drift havner under årets budsjett. 
 
Internhandel er 16,3 millioner kroner høyere enn budsjett. Det skyldes i stor grad overforbruk i BOA-
prosjektene på 8,9 millioner kroner, en økning på 1,1 millioner fra forrige rapportering. Overforbruket 
skyldes bl.a.: 

- Enkelte EU-prosjekter venter på siste innbetaling før de avsluttes 
- Tekniske faktorer som manglende utvidelse av datoer i prosjektene og feilføringer mellom 

delprosjekter 
- Forlengelse av stipendiater og postdoktorer der kostnaden ligger på prosjektene og vil bli gjort opp 

mot bevilgning ved et senere tidspunkt 
- Prosjekter der forbruk på sentral egenfinansiering/toppfinansiering overstiger tilførte midler. Dette 

korrigeres automatisk når det blir tilført ytterligere, avtalefestede midler. 
 
Frikjøp er på budsjett pr. august, men det er fortsatt etterslep på leiestedskostnader som bidrar til negativt 
avvik. 
 
Innføring av ny økonomimodell og nye økonomisystemer (BOTT) ved UiB krever at vi må jobbe med å øke 
forståelsen og kompetansen for hvordan systemene skal brukes å gi oss best mulig oversikt over økonomien.  
Dette arbeidet vil ha fokus utover høsten. 
 

Inntekter bevilgning

(tall i 1000)
Årsbudsjett

Budsjett

(hittil i år)

Regnskap

(hittil i år)
Avvik

30-38 Salg og øvrige inntekter -44 925 -25 219 -26 908 1 689

390 Inntekt fra bevilgning -656 915 -417 172 -417 172 0

391 Investeringer 30 701 25 686 16 984 8 702

395 Avskrivninger -35 701 -23 886 -23 936 50

Sum inntekter -706 840 -440 591 -451 032 10 441
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2.1 Fakultet 19 

Innovest-midlene utgjorde 7,7 millioner kroner ved årets start, og det ble meldt inn 6,6 millioner i overføring 
til 2022. Pr. august er minimalt bokført. Det forventes å bli aktivitet i løpet av året, men mindre enn 
opprinnelig budsjettert. Prognose for overføring opprettholdes på 7 millioner kroner. 
 

3. Avviksforklaring BOA 
Tabell 4: Eksternfinansiert virksomhet pr. august 2021 (tall i hele 1000)  

 

 

Den eksterne aktiviteten er pr august fortsatt ca 40 millioner kroner lavere enn budsjett. Det er på samme 

nivå som både i 2020 og 2019 og nesten 5% høyere enn aktiviteten på samme tidspunkt i 2018. Vi forventer 

at aktiviteten vil ta seg opp utover høsten og at vi vil ta inn noe av etterslepet på aktivitet.  Dette er med på å 

gi større avvik tidlig på året. Prognose opprettholdes på 327 millioner kroner. 

 

4. Utvikling i forholdstall mellom administrative og vitenskapelige årsverk 
Forholdstallet mellom administrativt og vitenskapelige årsverk lå stabilt både i 2019 og 2020. Figur 1 viser at 
det ligger stabilt også i år. Merk at teknisk ansatte ikke er inkludert. 
 
Figur 1: Forholdstall vitenskapelig og administrativt ansatte januar – august 2021 (bevilgning og BOA) 

 

 

Eksternfinansiert

virksomhet (tall i 1000)
Årsbudsjett

Budsjett

(hittil i år)

Regnskap

(hittil i år)
Avvik

Regnskap

(hittil i fjor)

Endring

siste år

NFR 140 000 89 936 80 378 9 558 69 994 10 383

EU 35 000 22 761 18 472 4 289 17 741 731

Andre 170 000 112 785 85 762 27 023 94 585 -8 823

Sum BOA 345 000 225 481 184 612 40 869 182 321 2 291
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Fullmaktsaker til møtet 13.10.2021  

 
 
A) Ansettelsesutvalg MED 
B) Tilsettingsråd MED 
C) Tilsettingsråd IKO 
D) Utlysningssaker på dekanfullmakt 
E) Dr. grader 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet tar fullmaktsakene til orientering. 
 
 

   
 

Per Bakke  
dekan Heidi Annette Espedal 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Ansettelsesutvalg MED 
2 Tilsettingsråd MED 
3 Tilsettingsråd IKO 
4 Utlysningssaker på dekanfullmakt 
5 Dr. grader 
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Ansettelsesutvalget MED til fakultetsstyremøtet 13.10.2021 

 

Sak 
nr. 

Ephorte Sakstittel Type sak Institutt VEDTAK Info. 
fak.styre 

12/21 21/4050 Førsteamanuensis I medisin 
(infeksjonsmedisin) 

Tilsetjing K2 Unntatt offentlighet Sak utgår. 
Ny sak 
19/21. 

13/21 20/10331 Professor/førsteaman. i medisin 
(biomedisin) 

Tilsetjing IBM Unntatt offentlighet   

14/21 21/6229 Førsteamanuensis (100 %) i odontologi 
(oral protetikk) 

Tilsetjing IKO Unntatt offentlighet   

15/21 19/24252 Utvidelse av midlertidig stilling som 
universitetslektor fra 30 % til 50 % 

Utvidelse FAK/EFL Unntatt offentlighet   

16/21 21/2940 Førsteamanuensis I medisin 
(metabolomikk)(50 %) 

Tilsetjing K2 Unntatt offentlighet   

18/21 21/9619 Forsker Tilsetting IBM Unntatt offentlighet   
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Tilsettingsrådet MED til fakultetsstyremøte 13.10.2021 

Sak 
nr. 

Ephorte Sakstittel Type sak Institutt VEDTAK Info fak. 
styre 

156/21 20/2951 Forskar (9 mnd.) Tilsetjing K2 Unntatt offentlighet  
157/21 17/15831 Postdoktor, 

koronaforlengelse 
Forlengelse  IBM Unntatt offentlighet  

158/21 21/6323 Tilsetting vitenskapelig 
assistent (studentveilder) 

Tilsetting IGS Unntatt offentlighet  

159/21 21/5596 Forskar (fast) Tilsetjing K2 Unntatt offentlighet  
160/21 19/21464 Ny åremålsperiode som 

førsteamanuensis II 
Tilsetting K2 Unntatt offentlighet  

161/21 21/6326 Tilsetting vitenskapelig 
assistent 
(studentmentor) 

Tilsetting IGS Unntatt offentlighet  

162/21 21/6774 Førsteamanuensis (20 % 
bistilling) i farmasi 
(galenisk farmasi)  

Tilsetting K2 Unntatt offentlighet  

163/21 21/2371 Førsteamanuensis (20 % 
bistilling, midlertidig, 
Stavanger 
universitetssjukehus) i 
medisin 
(kvinnesykdommer og 
fødselshjelp) 

Tilsetting K2 
 

Sak utgår. 
Ny sak 
166/21 

164/21 17/2498 Fast tilsetting som 50 % 
universitetslektor  

Tilsetting  K2 Unntatt offentlighet  

165/21 17/2500 Fast tilsetting som 50 % 
universitetslektor  

Tilsetting  K2 Unntatt offentlighet  
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166/21 21/2371 Førsteamanuensis (20 % 
bistilling, Stavanger 
universitetssjukehus) i 
medisin 
(kvinnesykdommer og 
fødselshjelp 

Tilsetting K2 Unntatt offentlighet  

167/21 17/15833 Ny åremålsperiode Tilsetting K2 Unntatt offentlighet  
168/21 19/25682 Ny åremålsperiode Tilsetting K2 Unntatt offentlighet  
169/21 19/1211 Ny åremålsperiode Tilsetting K2 Unntatt offentlighet  
170/21 17/9035 Forlengelse 

postdoktorstilling pga 
korona 

Tilsetting K2  Unntatt offentlighet  

171/21 17/13320 Forlengelse 
stipendiatstilling pga 
korona 

Tilsetting K1 Unntatt offentlighet  

172/21 21/5539 Universitetslektor (10 %) 
i innovasjon og 
entreprenørskap 

Tilsetting IGS Unntatt offentlighet  

173/21 17/544 Forlengelse 
stipendiatstilling pga 
korona 

Tilsetting K1 Unntatt offentlighet  

174/21 21/7843 Tilsetting - stipendiat (4 
år) 

Tilsetting IBM Unntatt offentlighet  

175/21 21/7205 Stipendiat (4 år) ved 
Pandemisenteret 

Tilsetting IGS Unntatt offentlighet  

176/21 21/8297 universitetslektor (2 x 10 
% bistilling) I radiologi 

Tilsetting K1 Unntatt offentlighet  

177/21 21/2430 Postdoktor (3 år) Tilsetting IBM Unntatt offentlighet  
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178/21 16/11071 Universitetslektor (20 % 
bistilling)  

Tilsetting IGS Unntatt offentlighet  

179/21 19/22125 Universitetslektor (20 % 
bistilling) 

Tilsetting  IGS Unntatt offentlighet  

180/21 18/313 Forlenget tilsetting 
stipendiat grunnet 
korona 

Forlengelse  K2 Unntatt offentlighet  

181/21 20/6043 Forlenget tilsetting 
stipendiat grunnet 
korona 

Forlengelse  K1 Unntatt offentlighet  

182/21 17/14701 Tilsetting uten utlysning - 
praksisveiledere 

Tilsetting IGS Unntatt offentlighet  

183/21 21/9617 Forskar (mellombels) Tilsetjing IBM Unntatt offentlighet  

184/21 18/269 Forlenget 
åremålsperiode - 
førsteamanuensis II 

Forlengelse  K1 Unntatt offentlighet  

185/21 21/9533 Studentmentorer 
(vit.ass.) 

Tilsetting IGS Unntatt offentlighet  

186/21 12/7969 Ny åremålsperiode - 
førsteamanuensis II  

Tilsetting K1 Unntatt offentlighet  

 



Tilsettingsråd IKO til fakultetsstyremøte 13.10.2021 

 

 

 

Sak 
nr. Ephorte Sakstittel Type sak Institutt VEDTAK 

11/21   Fast tilsetting uten utlysning Tilsetting IKO  Unntatt offentlighet 
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Utlysningssaker på dekanfullmakt til fakultetsstyremøte 13.10.2021 

Sak nr. Ephorte Sakstittel Type sak Institutt VEDTAK 

75/21 21/9617 Forskar Utlysing IBM Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut ei mellombels stilling som 
forskar (100 %) for ein periode på 23 månader frå tilsetjing ved 
Institutt for biomedisin. Stillinga er del av Neuro-SysMed og knytt 
til prosjektet «Therapeutic correction of dysfunctional protein-
protein interactions involved in dopamine synthesis and 
transport». 

76/21 21/7212 Stud. ass. 
(studentfasilitator) 

Utlysning IGS 1.Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut midlertidige stillinger som 
studentfasilitatorer 
(student assistenter) ved Institutt for globale helse og 
samfunnsmedisin for studieåret 
2021/2022. 
2. Stillingene er knyttet til prosjektet TVEPS (tverrprofesjonell 
samarbeidslæring). 
3. Stillingene er timelønnet over fakultets grunnbudsjett. 

77/21 21/9659 Forsker (1 år) Utlysning IKO 1. Dekan ved Det medisinske fakultet vedtar på fullmakt å lyse ut 
den midlertidige stilingen som forsker (100 %) ved Institutt for 
klinisk odontologi for en periode på et år. Stillingen er knyttet til 
prosjektet TEPCAN: "Theranostic Exosomes in Personalized 
Cancer Nanomedicine". 
2.Stillingen er finansiert av EEA. 
3. Dekan kan foreta endringer i samsvar med gjeldende standard 
for utlysning. 

78/21 21/9607 Førsteamanuensis (50 %) i 
odontologi  

Utlysning IKO 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut ei fast stilling (50 %) som 
førsteamanuensis i odontologi ved Institutt for klinisk odontologi. 
2. Stillinga er finansiert over instituttet sitt grunnbudsjett.  
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79/21 21/11145 Førsteaman. (50 %) I 
medisin 
(indremed./propedeutikk) 

Utlysing K2 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut ei fast stilling (50 %) som 
førsteamanuensis i medisin (indremedisin/propedeutikk) ved 
Klinisk institutt 2, knytt til det nye studieløpet Vestlandslegen. 
2. Stillinga er finansiert av Det medisinske fakultet. 

80/21 21/11118 Førsteaman. (20 % bistill.) I 
medisin (akutt- og 
mottaksmedisin) 

Utlysing K2 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut ei stilling (20 % bistilling) i 
medisin (akutt- og mottaksmedisin) i fem (5) år ved Klinisk 
institutt 2, knytt til det nye studieløpet Vestlandslegen. Bistillinga 
er knytt til fast (min. 50 %) hovudstilling ved Haraldsplass 
Diakonale Sjukehus og med arbeidsplass der. 
2. Stillinga er finansiert av Det medisinske fakultet. 

81/21 21/12163 Stipendiat (9 stillingar) 
fellesutl. 

Utlysing Fak. 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut ni (9) stillingar som 
stipendiat, fellesutlysing haust 2021. Seks (6) stillingar er opne 
stillingar med start 1. februar 2022. Stipendiatane vert tilsett i 
100 % stilling for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, 
eller til maksimalt fire (4) månader etter fullført doktorgrad 
dersom graden er fullført før fire (4) år. Det er mogleg å 
kombinere 50 % stipendiatstilling med anna 50 % stilling. Samla 
tilsetjingsperiode for kombinert stilling er seks (6) år. 
2. Tre (3) stillingar er øyremerkt søkjarar med bestått cand. med. 
og master i odontologi samt fullført forskarlina under studiet. Det 
er eit vilkår at ein startar i stipendiatstillinga direkte etter studiet. 
Dei som vert uteksaminert hausten 2021 startar i stillinga 1. 
februar 2022. 
Dei som vert uteksaminert våren 2022 startar i stillinga 1. 
september 2022. 
Dei som får stillingane vert tilsette i 100 % stilling i ein periode på 
tre (3) år, med fråtrekk av tid for gjennomført opplæringsdel i 
ph.d.-programmet, eller til seinast fire (4) månader etter at 
stillingsperioden er ute eller etter fullført doktorgrad. Desse 
stipendiatstillingane medfører ikkje arbeidsplikt ved instituttet, 
men dei som får stillingane pliktar å arbeide i inntil 20 timar årleg 
ved forskarlina. 
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3. Stillingane vil verte knytt opp mot det instituttet som det er 
naturleg at prosjekta høyrer inn under. 

82/21 21/12459 Professor II (virologi) Utlysing K2 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut ei åremålsstilling (20 % 
bistilling) som professor II i medisin (virologi) ved Klinisk institutt 
2 for ein periode på fem (5) år. Stillinga er knytt til fast 
hovudstilling (min. 50 %) i mikrobiologi ved Høgskulen på 
Vestlandet.  
2. Stillinga er eksternt finansiert av EU. 
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83/21 21/12603 Universitetslektor (20 % 
bistill.) 

Utlysing K2 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut ei åremålsstilling som 
universitetslektor (20 % bistilling) for ein periode på to (2) år frå 
tilsetjing ved Klinisk institutt 2. Stillinga er knytt til fast relevant 
hovudstilling (min. 50 %) utanfor UiB. Arbeidsstad er ved 
Medisinsk Ferdigheitssenter ved K2. 
2. Stillinga er finansiert via K2 sitt grunnbudsjett. 

85/21 21/13042 Stipendiat (4 år) Utlysning IGS  1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut midlertidig stilling som 
stipendiat (100 %) for en periode på fire (4) år med 25 % 
pliktarbeid ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
fagområdet Samfunnsmedisin, arbeids- og miljømedisin, 
helseleiing (SAMLET). Stillingen er knyttet til prosjektet 
“Integration as a way to reducing health inequities among forced 
migrants: A collaborative and knowledge building project” 
(«Integrering for helse blant innvandrere»). 
 
2. Stillingen er finansiert av Universitetet i Bergen. 

86/21 2113074 Postdoktor (3 år) Utlysning IGS  1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut midlertidig stilling som 
postdoktor (100 %) for en periode på tre (3) år ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin, fagområdet Samfunnsmedisin, 
arbeids- og miljømedisin, helseleiing (SAMLET). Stillingen er 
knyttet til prosjektet “Integration as a way to reducing health 
inequities among forced migrants: A collaborative and knowledge 
building project” («Integrering for helse blant innvandrere»). 
 
2. Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd. 

87/21 21/13241 Postdoktor (3 år) Utlysning IBM 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut midlertidig stilling som 
postdoktor (100 %) for en periode på tre (3) år ved Institutt for 
biomedisin. Stillingen er knyttet til prosjektet ”Biomimetic 
Proteolipid Multilayers – Structure and Properties (BIOPROM)”, 
finansiert av Norges Forskningsråd. 
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88/21 21/13339 Postdoktor (3 år) Utlysning IKO 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut midlertidig stilling som 
postdoktor (100 %) 
for en periode på tre (3) år ved Institutt for klinisk odontologi. 
Stillingen er 
knyttet til prosjektet “Immune-driven tissue regeneration». 
2. Stillingen er finansiert av Trond Mohn Stiftelse. 

89/21 21/13344 Stipendiat (4 år 
m/pliktarbeid) 

Utlysning  IKO 1. Dekan vedtar på fullmakt å lyse ut midlertidig stilling som 
stipendiat (100 %) for en periode på fire (4) år med 25 % 
pliktarbeid ved Institutt for klinisk odontologi, eller til maksimalt 
4 måneder etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført før 
fire år. Stillingen er knyttet til NFR prosjektet «Harnessing 
regulatory T cells to enhance the efficacy of mesenchymal stem 
cell-based bone regeneration».  
2. Stillingen er finansiert av Universitetet i Bergen. 

 



Oversikt disputas og opptak 2021 pr. 06.10.2021
Opptak doktorgradskandidater 2021 pr. institutt Antall
Institutt for biomedisin 11
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 15
Institutt for klinisk odontologi 2
Klinisk institutt 1 21
Klinisk institutt 2 15
Totalsum 64

Disputaser 2021 pr. institutt Antall
Institutt for biomedisin 5
Institutt for global helse og samfunnsmedisin 25 to fellesgrader
Institutt for klinisk odontologi 3
Klinisk institutt 1 14
Klinisk institutt 2 23
Totalsum 70
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A) Årshjul høst 2021 
B) Studiemodell Vestlandslegen – organisering og framdrift  
C) HMS-avvik for perioden 18.08.2021 – 06.10.2021 
D) Dekanen orienterer 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Fakultetsstyret tar orienteringssakene til orientering. 
 
 

   
 

Per Bakke  
dekan Heidi Annette Espedal 
 fakultetsdirektør 
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Styre: 
Styresak: 
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uib.no

Styresaker O-saker

Aug. • Fakultetsstyret 01.08.2021 – 31.07.2025 - konstituering 
• Oppnevning av meritterte undervisere
• Strategisak: Budsjettforslag 2022 og langtidsbudsjett
• Datoer for fakultetsstyremøter vår 2022
• Godkjenner prodekan, perioden 01.08.21-31.07.2025
• Revisjon av utfyllende reglement for studenter ved 

kvalifiseringsprogrammet for tannleger utdannet fra land utenfor 
EU/EØS og av revidert utfyllende reglement for spesialistutdanningen 
i odontologi

• Reakkreditering av studieprogram: bachelor i tannpleie, master i 
human ernæring, integrert master i farmasi og erfaringsbasert master i 
helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

• Oppnevning av medlemmer til ansettelsesråd og tilsettingsråd
• Internkontroll 2021-2022, Det medisinske fakultet – status for 

risikovurderinger knyttet til eget virksomhetsområde
• Forlengelse av ansettelse uten utlysning (kalling) av professor knyttet 

til ERC prosjekt
• Fullmaktsaker

• Årshjul for fakultetsstyret høst 2021
• Studentopptak og semesterstart høsten 

2021
• Flyer for nybygget «Eitri»
• Rapportering HMS-avvik 
• Dekanen orienterer

Okt. • Strategisak: Bedre samarbeid mellom instituttene og mellom 
instituttene og fakultetet. Muntlig orientering v/dekan og diskusjon

• Oppnevning av medlemmer til ansettelsesutvalg for faste 
vitenskapelige stillinger

• Økonomirapport pr august
• Oppsigelse av ansatt forsker
• Fullmaktsaker

• Årshjul for fakultetsstyret høst 2021
• Rapportering HMS-avvik 
• Dekanen orienterer

Des. • Strategisak:
• Budsjett 2022 – forslag til fordeling
• Fullmaktsaker

• Årshjul for fakultetsstyret høst 2021 og 
våren 2022

• Rapportering HMS-avvik 
• Dekanen orienterer 

Fakultetsstyresaker MED årshjul høst 2021
Det medisinske fakultet

Versj. 06.10.2021
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Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 
Orienteringssak, møte 13. oktober 2021 
 

 
  

 
Studiemodell Vestlandslegen - organisering og fremdrift 
 
Bakgrunn 
Fakultetsstyret får jevnlige rapporteringer om Vestlandslegen, sist som orienteringssak på 
møtet 16. juni 2021. Der ble en justert tidsplan for fakultetets opptrapping av studieplasser i 
medisin lagt frem, i tilknytning til de to alternativene (50+50 studieplasser) som vi var bedt 
om å utrede av Kunnskapsdepartementet (KD) v/ interdepartemental gruppe før sommeren. 
 
Premissene for arbeidet med Vestlandslegen ble noe endret etter dialog med ledelsen i 
Helse Vest i vårsemesteret; fra planlegging av en parallell studiemodell i medisin til en 
samordning med studiemodell Medisin 2015 fra opptaket høsten 2026. Som del av den 
justerte tidsplanen (se under), innebar det en avklaring om fremtidige høstopptak også for 
Vestlandslegen, og dermed oppstart av pilotering i Stavanger fra og med høsten 2023, mot 
tidligere planlagt til januar 2024.       Justert tidsplan ser slik ut: 

Om arbeidsgruppene og fremdrift 
Det ble våren 2020 etablert tre hovedarbeidsgrupper i prosjektet, som samlet utgjør et 
utredningsutvalg (jfr. styresaker 8/20 22. januar 2020 og 44/20 B 26. august 2020);  

 Arbeidsgruppe 1: Bergen 1 – 3, ledet av Arne Tjølsen (UiB, Institutt for biomedisin) 
 Arbeidsgruppe 2: Stavanger 4 – 6, ledet av Knut Øymar (UiB, Klinisk institutt 2 – 

Helse Stavanger)  
 Arbeidsgruppe 3: Fonna og Førde 4 – 6, ledet av Bjørn Egil Vikse (UiB, Klinisk 

institutt 1 – Helse Fonna) 
 

Referanse Dato 

2018/13022-KRWA 06.10.2021 
  

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fakultetsstyresak_januar_2020_8-20.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fakultetsstyresak_august_2020_170820_vestlandslegen_uib-med.pdf
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Arbeidsgruppe 1 utreder de tre første studieårene av studiemodellen som gjennomføres i 
Bergen, mens arbeidsgruppene 2 og 3 planlegger 4. – 6. studieår i Stavanger og - på sikt - 
Haugesund og Førde. Lederne av de tre arbeidsgruppene har jevnlige møter med 
prosjektleder Steinar Hunskår, programutvalgsleder i medisin Harald Wiker og sekretariatet. 
 
Fra våren 2020 har arbeidsgruppene hatt jevnlige møter, og leverte i januar 2021 foreløpige 
rapporter og anbefalinger. Rapportene bidro til en ny fase i arbeidet, der hovedgruppene 
organiserte seg i undergrupper som har drøftet spesifikke tema på tvers av studiemodellen; 
pedagogikk og vurderingsformer, studieplan/oppbygning, læringsutbytte, lokale forhold og 
kommunehelsetjenesten.  
 
Gruppene er sammensatt av representanter fra alle samarbeidsparter i prosjektet, og 
helseforetakene i Bergen, Stavanger, Fonna og Førde deltar aktivt. Det samme gjør 
Haraldsplass Diakonale sykehus. I tillegg er studenter representert i alle grupper. 
 
Progresjonen i prosjekt Vestlandslegen er holdt oppe gjennom digitale møtepunkter siden 
oppstarten våren 2020, og koronasituasjonen har bidratt til noe forsinkelse i oppnåelse av 
milepælene underveis.  
 
En første fysisk samling for hele utredningsutvalget skal gjennomføres 25. – 26. oktober i 
Bergen. På samlingen blir en tentativ skisse for 4. – 6. studieår (pilot i Stavanger) lagt frem, 
det blir statusoppdateringer fra gruppene og drøfting av regionalt samarbeid om utdanning. 
 
Om samordning av studieplanene i medisin 
Parallelt med planleggingen av studieår 4-6 regionalt jobbes det med nødvendige løsninger 
for studieårene 1-3 i Bergen. Med dagens høye studenttall på medisin (20 nye studieplasser 
fra høsten 2020, dvs. opptak til 185 studieplasser hver høst) er det allerede utfordringer i 
undervisningen i forhold til gruppestørrelser og areal. Dette vil bare øke etter hvert som 
eventuelle nye studieplasser i medisin kommer.  

Som nevnt innledningsvis planlegges det for samordning av studieplanene i medisin fra 
høsten 2026, og det gjør det naturlig å se planene for Vestlandslegen i sammenheng med 
justeringer i dagens studieplan (Medisin 2015).  

I forlengelsen av tentativ tidsplan for økning i studieplasser kan videre arbeid deles inn i fire 
faser fremover: 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 
 
Tid  

 
Høst 2020 – vår 
2023 

 
Høst 2023 – vår 2025 

 
Høst 2025 – vår 
2026 

 
Høst 2026 -  

Beskrivelse 
 
 
 

Bergen: Pilotering,  
20 stud per årskull 
som tas opp på 
Medisin 2015 og 
følger studieår 1-3 
 

Bergen: Ev økning 
med 50 nye 
studieplasser  
 
Stavanger: Oppstart 
av nytt studieløp for 
studieår 4-6, min. 20 
stud  
 

Bergen: Ytterligere 
økning med 50 nye 
studieplasser  

Bergen: Samordning av 
studieløpene i medisin 
ved opptak 
 
Stavanger: Betydelig 
økning i totalt antall 
stud, første kull med 50 
stud starter i 4. studieår 

 
En framskrivning av forventet antall studenter i hver av de fire fasene gir prosjektledelsen 
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muligheter for å møte kommende utfordringer med nødvendige tiltak. Det er blant annet 
uttrykt bekymring fra helseforetakene Stavanger, Fonna og Førde om den situasjonen som 
vil oppstå med studenter på to ulike studieplaner i en mellomfase. For det første vil en slik 
situasjon medføre store logistiske utfordringer, med tanke på kapasitet ved enkelte kliniske 
avdelinger. For det andre vil oppfølging av studenter på ulike studieplaner være krevende for 
undervisere og sykehusansatte som skal veilede studenter i kliniske situasjoner.  

En samordning av studieplanene i medisin skal ta ned denne kompleksiteten, og frem til fase 
4 iverksettes må det jobbes systematisk med konsekvensutredning/samarbeid på regionalt 
plan. Ambisjonene med Vestlandslegen er en god ressursutnyttelse regionalt, med tettere 
samarbeid både om utdannings- og forskningsoppgaver.   

Om økonomiske forhold 
UiB har fått midler i forbindelse med tildeling av de 20 studieplassene i medisin (fra h-20), og 
etter 8 år vil det medføre en kumulert ekstratildeling til UiB på ca. 50 millioner.  
I tillegg har fakultetet fått særskilte oppstartsmidler fra UiB i forbindelse med Vestlandslegen. 
Prosjektorganisasjonen som er rigget for planlegging og implementering av studiemodellen 
har en varighet ut juni 2022. 

Som svar på henvendelse fra interdepartemental arbeidsgruppe ledet av KD, leverte UiB 25. 
juni i år kostnadsberegninger for kapasitetsutvidelse i medisinutdanningen. Svaret inneholdt 
to alternativer for økning basert på modellen Vestlandslegen: 

1. Utvidelse med 50 flere studieplasser til totalt 235 
2. Utvidelse med 100 studieplasser til 285 

 
UiB avventer nå eventuelle signaler om økning i antall studieplasser i medisin som del av 
statsbudsjettet for 2022. Vi har vært tydelige på at ekstra studieplasser ev må komme som 
del av en forutsigbar opptrappingsplan.  
 

Kommende milepæler 
Arbeidet med prosjektet avhenger av nødvendige avklaringer rundt videre finansiering og 
nasjonal opptrapping av studieplasser i medisin. Progresjonen må tilpasses føringer som 
kommer, men per i dag kan det skisseres nødvendige milepæler ift tentativ tidsplan: 

Våren 2022 – vedtak i fakultetsstyret om skisse for studieplan studieår 4-6, pilot Stavanger 
Høsten 2022 – vedtak i fakultetsstyret om justeringer i studieplan for studieår 1-3 Bergen, 
inkl. avklaring av areal- og ressurssituasjon ved ev økning av studenttall (+50) fra h-23 
August 2023 – oppstart for studenter i pilotering av studieår 4-6 Stavanger 
Høsten 2023 el 2024 – vedtak om plan for samordning av studieplanene i medisin 
 
 
Saken legges frem for styret til orientering. Videre utredning av studiemodell 
Vestlandslegen fortsetter i tråd med gitte føringer, men nå med vekt på nødvendig 
samordning med dagens studieplan Medisin 2015.



Meldte avvik i perioden 18.08. - 06.10.2021

Opprettet Sted Tittel Kategori Behandles Ved Enhet
Student /
ansatt

07.09.2021 6B141bA Glass på øyet

Personskade som
medførte
medisinsk
behandling Institutt for biomedisin Ansatt

08.09.2021 UiB
Bestillingssystemet
Unit4

Annet - økt
arb.belastning Institutt for biomedisin Ansatt

09.09.2021 BBB
Bestillingssystemet
Unit4

Annet - økt
arb.belastning Institutt for biomedisin Ansatt

09.09.2021 BBB Unit4
Annet - økt
arb.belastning Institutt for biomedisin Ansatt

11.09.2021

Institutt for
Biomedisine (BBB, 5
etg)

Unit4
bestillingssystemet

Brudd på HMS-
lovgivning og
HMS-
retningslinjer/-
prosedyrer Institutt for biomedisin Ansatt

13.09.2021 BBB
DFØ Økonomi og
bestiling systemet!

Annet - økt
arb.belastning Institutt for biomedisin Ansatt

14.09.2021 BBB bygget UNIT4

Brudd på HMS-
lovgivning og
HMS-
retningslinjer/-
prosedyrer Institutt for biomedisin Ansatt

16.09.2021 5. etasje Lab-bygget Unit4 Usikker Klinisk institutt 2 Ansatt

16.09.2021 Vivarium DF0/Unit4 Usikker Klinisk institutt 1 Ansatt

17.09.2021
BB-bygget, kontor, og
hjemmekontor

Unit4: dets feil og
negative påvirkning
på arbeidsmiljøet.

Annet -
muskelsmerter Institutt for biomedisin Ansatt

20.09.2021
BBB, 5. etasje, rom
5C113cB Kuttskade på hånd

Mindre
personskade som
ikke medførte
medisinsk
behandling Institutt for biomedisin Student

27.09.2021

Labbygg, 5 et., 5160 på
labben. Høy lyd av
viftemotoren.  Er ikke
mulig å konsentrere seg
med labbarbeid eller pc
arbeid.

Vet ikke hva dette
kalles. Usikker Klinisk institutt 2 Ansatt



30.09.2021 Odontologibygget Betydelig støy

Brudd på HMS-
lovgivning og HMS-
retningslinjer/-
prosedyre Institutt for klinisk odontologi Ansatt

01.10.2021

Institutt for klinisk
odontologi, seksjon for
allmenn Stikkskade

Mindre
personskade som
ikke medførte
medisinsk
behandling Institutt for klinisk odontologi Student

04.10.2021 IKO

Avvik fordelt over
ett år etter
innsending

Brudd på HMS-
lovgivning og HMS-
retningslinjer/-
prosedyrer Institutt for klinisk odontologi Ansatt

04.10.2021
5. etasje Lab-bygget,
lab oral, lab Wiker

Sjenerende støy fra
ventilasjonsanlegg Usikker Klinisk institutt 2 Ansatt
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