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Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Ingen saker til eventuelt
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Godkjenning av referat 06.11.2020
Godkjent
Presentasjon av DIGGscore

Sak 03/21

Anne Lise Fimreite – professor ved institutt for sammenlignende politikk,
hadde et innlegg om DIGGSCORE, som er en digitalt samfunnsvitenskapelig
kjernefasilitet. Hensikten er å formidle og løfte frem digital
samfunnsvitenskapelig forskning i Norge. Anne-Lise inviterte til
tirsdagslunsj som webinar, og interesserte kan ta kontakt med Erla Katrin
Løvseth, erla.lovseth@uib.no
Alle som er interessert i DIGGSCORE og planlegger et forskningsinitiativ kan
søke til kontakt personen; Hiwa Målen (hiwa.male@uib.no.
Ved spørsmål om samtykke, svarte Anne Lise at det er elektronisk
samtykke i form av GDPR løsning.
Det kom også frem at kreftforskere ved UiB har allerede brukt det, blant
annet forskerne ved kvinneklinikken.
Sekretærs merknad: Presentasjon til Anne Lise er delt med Utvalget, og er
også tilgjengelig på utvalgets Teams.

Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen

Telefon 55 58 00 00
Post@med.uib.no
www.uib.no/med
Org no. 874 789 542

Det medisinske fakultet
Telefon 55 58 20 86
Telefaks 55 58 96 82

Besøksadresse
AHH,
Haukelandsveien 28
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Presentasjon av nytt booking og faktureringssystem
Ernst Pedersen, seniorrådgiver ved økonomiavdelingen presenterte det
nye booking og faktureringssystemet, som en felles anskaffelse av
administrasjonssystem, Bookitlab. Han forklarte at NTNU har kommet
veldig langt med dette systemet, og at de har over 40 leiesteder i
produksjon allerede. Ved UiB er det foreløpig ingen leiesteder. Planlegging
om hva dette systemet kan bli brukt på er en viktig fase hvis det skulle bli
aktuelt å bruke dette. Bookitlab systemet gir et effektivt bruk og drift med
flere bruksmuligheter. I tillegg er det en unik mulighet til å kunne
synliggjøre kjernefasilitetene sine infrastruktur og utstyr til andre.
Videre kom det frem i presentasjonen at akkurat nå er det 5 lisenser som
er tilgjengelige.
Prodekan kommenterte at det ikke er noe motstand om bruk av dette
systemet fra fakultetet, men at økonomene har hatt så mye å gjøre derfor
har de ikke hatt tid til dette.
Utvalget spurte om det var mulig å styre tilgangen. Ernst svarte at man er
fritt til å kunne styre tilgangen selv, og at mulighetene er mange om hvem
som kan ha tilgangen til hva, og hvor lenge.
Det ble også diskutert om hvor lett det er å implementere og gjennomføre
spesiale ønsker fra kjernefasilitetene. Leverandøren er veldig positiv til å
jobbe etter deres ønsker og sette opp etter krav fra kjernefasilitetene.
Utvalget diskuterte videre at dette virker til å være ganske overlappende
med det som allerede fins, og om det skulle settes i gang så krever det mye
tid, resurs og opplæring.
Prodekan kommenterte at dette var en veldig bra gjennomgang. Dette
systemet skal være til hjelp og ikke en byrde til kjernefasilitetene og den
største motivasjonen er det med synliggjøring, som er veldig viktig.

Sak 05/21

Presentasjon av «ny» Dyreavdeling
Leder av Dyreavdelingen, professor Emmet presenterte at det siste halve
året har det skjedd en del på dyreavdelingen, som har ført til en
omorganisering av prekliniske fasiliteter.
Det var flere faktorer som og grunner til at det ble gjort en omorganisering,
blant annet for lite strukturell organisasjon, sykefravær etc. Pandemien
gjorde at det ble enda vanskeligere å få orden på ting. Emmet fortalte at
etter første nedstenging, ble mer enn 50% av dyrene avlivet. Derfor
innførte de flere tiltak for å minske smitte og sykdom.
Tre forskjellige grupper med tre team ledere var organisert. Gruppene fikk
tildelt forskjellige arbeidsoppgaver, som varte i to uker. Også roterte
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gruppene på disse arbeidsoppgavene. På denne måten var alle med på å
gjøre diverse arbeidsoppgaver. Det ble litt motstander, spesielt fra de
eldre, men generelt ble dette mye mer effektiv, fordi at alle fikk sjansen til
å gjøre alle oppgaver. I tilfelle sykdom, kunne andre tre inn. En annen
fordel var at de ble plassert i grupper, slik at alle måtte gjøre det de skulle.
Emmet konkluderte med at omorganiseringen førte til en bedre
kommunikasjon, bedre forståelse om mer effektivt.
Utvalget var imponert over denne investeringen og prodekan
kommenterte at Emmet har fått til veldig mye på så kort tid.
Sak 06/21

Overføringer ved kjernefasilitetene
Ved Marit Bakke
Prodekan informerte at dette er en diskusjonssak og at det ikke er
meningen å lande på noe konklusjonen i denne omgangen.
Fakultetet har store overføringer og staten har sagt til universitetet at de
tar tilbake overføringer over 3% fra universitetene. Kjernefasilitetene har
en samlet overføring på ca. 13 millioner. Fakultetet må balansere
overføringene, og MED er pålagt om å lage langtidsbudsjett.
Prodekan var tydelig på å si at fakultetet er ikke ute etter å «ta penger» fra
kjernefasilitetene eller forskerne, men kan ikke fortsette å øke, og i
prinsipper for kjernefasilitetene står det at pengene skal blir brukt direkte
opp mot den enkelte kjernefasiliteten for å holde instrumentene ved like
og tjenesten på et høyest mulig nivå.
Utvalget bes om å diskutere om å få ned overføringene på sikt.
Langtidsbudsjett må på plass. Opprettelse av en felles pott, et
kjernefasilitetsfond bør vurderes.
Utvalget diskuterte dette, og de fleste kommenterte at de trenger tid til å
akkumulere. Når man kjøper et utstyr, følger det med for eksempel 3 års
service. Etter det er man avhengig av å bruke disse pengene for vedlikehold
av utstyrene. Den mekanismen er derfor veldig viktig for at ting skal
fungere som de skal. I tillegg må fakultet ta hensyn til at kjernefasilitetene
har både nasjonale og internasjonale avtaler. Og det er vanskelig å holde
ting på drift hvis de ikke har den tryggheten.
Prodekan gjorde utvalget oppmerksom på at dette er en stor sak nå og
kjernefasilitetene bør finne en god måte å sette pengene på aktivitet, og en
fellespott er også noe å vurdere.
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ORIENTERINGSSAKER
-

Status faglig rådgivende utvalg:
Dette er på plass.
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Utstyrsbevilgning fra UiB sentralt
Prodekan orienterte at det skal fokuseres mer på å samarbeide med
de andre fakultetene. Forskerne må selv ta kontakt.
Innkjøp av ny sekvenseringsmaskin til genomikk
Vidar orienterte om den nye sekvenseringsmaskinen (Next
Generation Sequencing) som er en hel genom sekvenseringsmaskin
og er kjøpt for 15.1 millioner i fellesskap mellom sykehuset of
fakultetet.
Metabolomikkplattform
K2 jobber for å få kjernefasiliteten opp igjen. Det er et samarbeid
mellom K2 og biomedisin. Det er fremdeles en god del arbeid å
gjøre.

Eventuelt
Møtet ble hevet. 11:53

Marit Bakke, leder (s.)

Havjin Jacob, sekretær (s.)

