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I. KVANTITATIVE INDIKATORER – RESULTATER OG MÅLTALL  
 
Resultatindikator Resultat Måltall Resultat Måltall 

 2010 2011 2011 2012 

Publikasjoner     

Publikasjonspoeng 

totalt 

394  383  

Prosentdel 

publikasjoner på nivå 

II 

22,1  22,1  

Utveksling av 

tilsette gjennom 

avtalar 

64 (herav 18 

post.doc.) 

 30, herav 10 

postdoktorer  

 

Totalt antall 

utvekslinger 

    

Forskningsrådsfinan

siert virksomhet 

(FFV) 

    

Omfang av forsking 

finansiert av 

forskingsrådet 

(i 1000 kroner) 

81 700 100 000 67 068 85 000 

EU-tildeling:     

Omfang av forsking 

finansiert av EU 

(i 1000 kroner) 

7 300 10 000 9 006 10 000 

Bidrags- og 

oppdragsvirksomhet 

som ikke er 

regnskapsført ved 

UiB eller 

UniReseach
1
 

(i 1000 kroner) 

64 400 

(herav 
lønnsmidler 49 
mill, driftsmidler 
14,7 mill) 

105 000 95 220   
(herav lønn 51 443 
driftsmidler, 27 859) 

 

Likestilling:     

% andel kvinner i 

vitenskapelige 

stillinger 

Se tabell under punkt 2.4 

                                                             
1
Omfang som ikke fremkommer av UiBs regnskapssystemer, men som det gjennom flere år har vært 

krevd rapportering for med frist 1. februar. Dette er for å synliggjøre totalt omfang av virksomheten.  
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II. KVALITATIVE VURDERINGER  
 

I. Generell omtale  

 

Forskningsaktiviteten ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) er av stort omfang, 

spenner vidt tematisk og inkluderer et utstrakt samarbeid nasjonalt og internasjonalt. I 2011 

har forskningen ved fakultetet blitt evaluert av Norges Forskningsråd (NFR) i den nasjonale 

fagevalueringen av medisin, biologi og helsefag. Gjennom evalueringen har fakultetets 

oppfatning av at det er mange sterke miljøer ved fakultetet blitt bekreftet, og flere miljø har blitt 

omtalte som Excellent eller Very good av panelene. Samtidig har noen miljø fått svakere 

evaluering, og fakultetet er i gang med oppfølging av konklusjoner og anbefalinger fra 

evalueringen.  

 

Forskningsaktiviteten ved MOF er godt forankret i fakultetets og UiBs strategier. Fokus på 

kvalitet, styrking av fakultetets forskningsinfrastruktur og fokus på å lykkes i eksterne 

søknadsprosesser står sentralt. Fakultetet har flere sterke miljøer som hevder seg godt både 

når det gjelder omdømme og i konkurranse om eksterne midler. Her kan nevnes at Senter for 

internasjonal helse ble rangert som nummer 22 i verden blant tenketanker innen global helse i 

en rangering gjort av Pennsylvania State University, og at et prosjekt fra Institutt for 

samfunnsmedisinske fags biostatistikkmiljø nå er kommet på det nasjonale veikartet for 

infrastruktur (NFR). Videre ble Pål Njølstad ved Institutt for klinisk medisin i fjor tildelt 

fakultetets første ERC Advanced Grant og i tillegg et K.G. Jebsen-senter. Når det ut over dette 

i 2011 ble klart at et annet forskningsmiljø ved samme institutt inngår i et Jebsen senter 

koordinert fra Oslo, er det fra 2012 knyttet fire K.G. Jebsen-sentra til MOF. Det ble videre i 

2011 opprettet et forskningsprogram i klinisk ernæring etter en større donasjon fra Stiftelsen 

Frank Mohn. 

 

Fakultetet vedtok i 2011 handlingsplaner som var utarbeidet for å strukturere oppfølgingen av 

fakultetets strategi fra 2010. Det er utarbeidet egne handlingsplaner for hhv. forskning og 

forskningsinfrastruktur, og forskerutdanning. Handlingsplanene vil være styrende for det 

forskningsrelaterte arbeidet ved fakultetet de kommende årene. I handlingsplanene står arbeid 

med utbygging av forskningsstøtte og oppfølging av NFR-evalueringen i fokus. Det har også 

vært en helt sentral satsting å styrke fakultetets forsknings-infrastruktur. I 2011 er det etablert 

seks kjernefasiliteter. I dette inngår to nyetableringer innen flow cytometri og metabolomikk, 

videreutvikling av Dyreavdelingen, samt videreføring av FUGE-plattformene MIC, PROBE og 

NMC i samarbeid med UiB sentralt.  

 

Omorganiseringsprosjektet Fremtidens fakultet er satt i gang i 2011, som ledd i oppfølgingen 

av MOFs ny strategiplan. Ny organisering for best mulig å støtte opp omkring 

kjerneaktivitetene skal være på plass innen utgangen av 2012 og implementeres fra 2013. I 

tråd med anbefalingene i rapporten fakultetet bestilte fra Oxford Research, og i tråd med NFR-

evalueringen, vil den nye organiseringen bli noe forenklet og det planlegges færre, men større 

enheter.  
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II. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator:  

 

2.1 Publisering 

 

MOF har i 2011 satt fokus på publiseringsaktivitet, og det har vært foretatt en gjennomgang av 

publiseringen de siste fem år på institutt- og fakultetsnivå. Det er også utarbeidet en rapport 

som med utgangpunkt i publikasjonsaktivitetene i 2010 har hatt fokus på forskningssamarbeid, 

og da særlig med Helse Bergen. Samlet viser denne gjennomgangen av MOF ligger som nr. 2 

blant de medisinske-odontologiske fakultetene i Norge når det gjelder produksjon av 

publikasjonspoeng totalt og pr. fagårsverk. Andelen publikasjoner på nivå 2 er stabil på rundt 

22%, hvilket er høyest i landet blant de medisinske fakultetene. Siteringsindeksen for fakultetet 

ligger på 120 for fagfeltet. 

 

I perioden 1982-2005 hadde 44 % av publikasjonene fra MOF internasjonal medforfatter, 

mens i 2010 hadde internasjonalt samforfatterskap steget til 49,5%. Dette oppfattes som svært 

positivt. På samme vis hadde 72% av alle publikasjoner fra fakultetet i perioden 1982-2005 

minst en nasjonal samarbeidspartner. Selv om det ikke foreligger sammenlignbare tall for 

2010, er det ingen grunn til å tro at dette tallet har sunket, særlig siden 51,5% av alle publika-

sjoner ved MOF i 2010 hadde minst 1 medforfatter fra Helse Bergen. Med tanke på hvordan 

publikasjonspoeng regnes ut, er dette helt avgjørende for hvorfor MOF i 2010 kom ut med en 

publikasjonspoengproduksjon på hhv. 1,47 pr førstestilling/postdoc og 0,83 pr fagårsverk.  

 

Det er som ledd i den interne gjennomgangen også gjort beregninger av publikasjonsaktivitet 

målt i antall publikasjoner. Med denne måten å regne på kommer MOF ut med 1,96 publika-

sjoner pr. fagårsverk i 2010. Det er klart høyere enn noe annet fakultet ved UiB dette året. 

 

Gjennomgangen av publikasjonsaktiviteten ved MOF viser likevel at det er klare forskjeller 

mellom instituttene, både når det gjelder produksjon og trender. Fakultetet har også samlet 

sett en svakere økning de siste fem år enn ønsket. Det er derfor en klar ambisjon om å øke 

publiseringen, og ved instituttene arbeides det systematisk med dette, særlig når det gjelder 

publisering på nivå 2. I dette ligger bl.a. at publikasjoner skal ha riktig adressering. 

 

Publiseringstallene for 2011 er inkludert i tabellen nedenfor:  

 

Tabell 1 Publiseringstall for Det medisinsk-odontologiske fakultet* UiB, 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Antall publiseringspoeng 368 389 358 403 414 372 383 

Relativ utvikling i antall pub poeng 
sammenlignet med foregående år  +5,8 % -8,1 % +12,7% +2,7 % -10,1% + 3,0% 

Ant pub poeng per førstest/postdoc 1,49 1,59 1,38 1,53 1,54 

 

1,96 

 

2,01 

 
Ant pub poeng per undervisnings-, 
forsknings- og formidlingsstilling 

0,90 0,94 0,82 0,88 0,85 0,80 0,85 

Andel nivå 2 17 % 20 % 20 % 24 % 23 % 22,1 % 22.1 % 

*) Tidligere Odontologisk fakultet er inkludert i tallene for årene 2005-2007. 
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Tallene fra publiseringsanalysen og DBH viser en økning i antall publikasjonspoeng i 2011 i 

forhold til 2010 på rundt 3%. Totalt har også antallet publiseringspoeng ved fakultetet økt i 

perioden 2005 til 2011. Det er også verdt å merke seg en gradvis økning av antall 

publikasjonspoeng pr. førstestilling/postdoktor, som før første gang i perioden er over 2. Videre 

holder publiseringsandelen på nivå 2 seg uendret på 22,1%, hvilket er meget godt i nasjonal 

sammenheng. 

Ved gjennomgang av publikasjonsaktiviteten ved de ulike instituttene ved fakultetet, ser man som 

de siste årene klare forskjeller. Institutt for samfunnsmedisinske fag er også i 2011 det klart 

største instituttet på fakultetet når det gjelder publikasjonspoeng (91,4 publikasjonspoeng i 2011), 

deretter følger Institutt for indremedisin og Institutt for biomedisin (hhv. 61,3 og 55,3 

publikasjonspoeng i 2011). Utviklingen over tid varierer en del mellom instituttene, men det er 

grunn til å trekke fram enkelte – f.eks. Institutt for kirurgiske fag som i den siste femårsperioden 

har hatt en jevn økning i antall publikasjonspoeng.  

 

2.2 Utveksling av tilsatte 

 

Fakultetet har siden 2005 avsatt midler til støtte ved forskningsopphold i utlandet for sine 

ansatte forskere. For forskere i fast stilling skal utenlandsopphold være av 6-12 måneders 

varighet i forbindelse med forskningstermin, mens det til postdoktorer gis støtte til opphold av 

3-12 måneders varighet. Nytt fra høsten 2010 er at det også lyses ut midler for 

utenlandsopphold for stipendiater med varighet 1-6 måneder.  Det oppleves som svært positivt 

at det er økende interesse for disse ordningene, særlig blant yngre forskere. Ordningen ble av 

fakultetet styrket i 2011. 

 

På tross av dette kan det synes som om det er nedgang i internasjonal mobilitet i 2011 i 

forhold til 2010. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til kvaliteten på de rapporterte 

tallene, noe som vil bli fulgt opp i kommende år. 

 

 

2.3 Eksternfinansiert forskning 

 

Eksternfinansiering er helt avgjørende for at forskningsmiljøene ved fakultetet skal kunne drive 

forskning på høyt internasjonalt nivå, og en stor andel av forskningsprosjektene ved MOF er 

således finansiert eller delfinansiert av eksterne midler. Fakultetets eksternt finansierte 

aktivitet har vist en svak nedadgående trend de siste årene. Dette til tross for at fakultetet i 

perioden har fått mange større prosjekter. Tilbakegangen har særlig vært på NFR-prosjekter 

og EU-prosjekter, mens annen eksternfinansiert virksomhet stadig har økt.  
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Tabell 2. BOA-aktivitet Det medisinsk-odontologiske fakultet (tall i 1000) 

Inntekter BOA 

etter 

finansieringskilde  

Regnskap 

2011 hittil 

i år 

Årsregnskap 

2010 

Endring 

siste år 

NFR 67 068 81 666 -17,9 % 

EU 9006 7 275  23,8 % 

Annen 

bidragsaktivitet 

87 388 84 732      3,1 % 

Sum  163 462 173 674     5,9 % 

 

 

Samlet var den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved MOF i 2011 på 163 mill kr. Slik 

sett var det en positiv trendendring for EU-forskning, og en fortsatt positiv utvikling for annen 

bidragsvirksomhet. Nedgangen i NFR-finansiert virksomhet fortsatte i 2011.  

 

Fakultetet og forskningsmiljøene har de siste årene arbeidet målrettet med å stimulere og 

systematisere søknadsprosesser både knyttet til faglig innhold, nettverksbygging, økonomi, 

o.l. Flere institutter har videre oppdatert rutiner for utvelgelse av prosjekter. I løpet av 2011 har 

fakultetet begynt å se fruktene av dette arbeidet ved at forskere ved fakultetet har fått klart 

flere tilslag på prosjekter med oppstart i 2012.  

 

MOF har en utfordring knyttet til at ikke alle eksterne bidragsytere fullfinansierer prosjektene. 

Fakultetet har således fortsatt utfordringer med å hente inn dekningsbidrag, og i 2012 vil det 

bli arbeidet med ordninger for å bøte på dette.  

 

Som ledd i arbeidet med å styrke BOA-aktiviteten og øke dekningsbidragsandelen, har 

fakultetet i 2011 laget en egen brosjyre for fagmiljøene for å sikre at fakultetets forskere har 

tilgjengelig riktig og skreddersydd informasjon. Det er et håp at denne skal kunne bidra til 

ytterligere BOA-aktivitet i kommende år. 

 

 

2.3.1 Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV) 

 

I 2011 er det ved flere institutter innført nye rutiner for søknadsarbeid og prioritering. Dette har 

blitt opplevd som svært positivt, og ved FRIMEDBIO-søknadsrunden for prosjekter med 

oppstart i 2012, og for søknader som kommer inn under Fellesløftet, har fakultetets 

forskningsmiljøer fått svært godt tilslag. Det betyr at denne aktiviteten vil øke fra 2012. 

 

Året 2011 representerer det siste året med bevilgninger fra Forskningsrådet til FUGE-

plattformer og prosjekter. Bortfall av disse bevilgningene vil få konsekvenser for samlet NFR-

bevilgning for 2012. MOF deltar i et arbeid ved UiB rundt videreføring av virksomheten ved 

FUGE-plattformene, og har i 2011 lagt inn betydelige investeringsmidler i å oppgradere 

utstyrsparken.  
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I tråd med fakultetets strategiplan har det i 2011 vært arbeidet systematisk for å få et Senter 

for fremragende forskning til fakultetet. Dette arbeidet blir opplevd som svært positivt, med 

utvikling av nye konsortier og samarbeid som trolig vil få positive ringvirkninger langt utover 

selve søknadsprosessen. Det ble sendt 6 søknader om SFF fra fakultetet, og resultatet av 

prekvalifiseringsrunden er ventet i løpet av 2012.  

 

 

2.3.2. EU-bevilgninger 

 

I 2011 fikk en forsker ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for første gang tilslag på 

Advanced Grant fra European Research Council. Tildelingen på 17,6 millioner går over fem år 

fra 2012, og er en del av EUs 7. rammeprogram for forskning (FP7). 

Fakultetet deltar i flere andre EU-prosjekter, både i prosjekter som koordineres fra UiB og der 

fakultetets fagmiljøer inngår som partnere. I 2011 har det vært en moderat økning i 

bevilgningene til disse prosjektene. 

 

Det er et klart mål for MOF å øke antallet forskningsmiljøer som søker om EU-finansiering og 

å øke tilslaget på søknader. Ordningen med posisjoneringsmidler er positiv, og MOF hilser 

velkommen arbeidet som pågår ved UiB for å utvikle gode insentiver for å søke EU-midler.  

 

Det er også viktig med god kunnskap om EUs utlysningsprosesser, og som ledd i dette ble 

fagmiljøene invitert med til Brussel forsommeren 2011. EU-søknadsprosessen er også et 

område som er prioritert i fakultetets eget program for yngre forskningsledere (YFL). For å 

følge opp betydningen som innovasjon og deltagelse av små og mellomstore bedrifter i 

kommende utlysninger, har fakultetet også arrangert flere møter med Bergen 

Teknologioverføring.  

 

I tillegg til at det bør være klare insentiver for å søke og drifte EU-prosjekter, er det viktig at 

slike internasjonale forskningsnettverk også kan bestå og videreutvikles etter at et EU-prosjekt 

avsluttes. For å sikre dette, innførte MOF i 2011 en ordning der fakultetet bevilger 100.000 

kroner til hvert prosjekt i avslutningsåret for å stimulere til nettverksbygging og videreføring. 

Første tildeling fra denne ordningen ble gitt i 2011, til et prosjekt koordinert fra Institutt for 

indremedisin. 

  

 

2.3.3. Annen bidragsvirksomhet 

 

Det medisinsk-odontologiske fakultet har et tett forskningssamarbeid med en rekke 

institusjoner i randsonen for egen virksomhet. Søknadstilslag fra randsonen (for eksempel 

Bergen medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse og Stiftelsen K. G. Jebsen) 

fortsatte å øke i 2011, og dette er meget positivt. Kreftforeningen er den største 

enkeltbidragsyteren i denne kategorien med en bevilgning på rundt 20 mill kr årlig. I 2011 er 

det tilkommet betydelige nye tilslag på søknader i denne gruppen, og bl.a. gjelder dette nye 

K.G. Jebsen-sentra og opprettelsen av et forskningsprogram i klinisk ernæring etter en større 

donasjon fra Stiftelsen Frank Mohn. Det er således både et mål og en forventning om at denne 

aktiviteten vil øke i 2012. 
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Fakultetets forskere er videre involvert i mange prosjekter som finansieres gjennom 

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest, UiB og UiS. Som tidligere år er disse tallene er usikre 

fordi mange prosjekter der fakultetets forskere deltar regnskapsføres i Innovest.  

 

 

2.4 Likestilling 

 

Stillingskategori Årsverk 2011 Andel kvinner 

2011 (%) 

Årsverk 2010 Andel kvinner 

2010 (%) 

Stipendiater (1017, 

finansiert over 

grunnbudsjettet) 

127,9 72,7 % 124,3  66,0 % 

Post.doc. (1352, finansiert 

over grunnbudsjettet) 

15,3 70,6 % 15,5 61,3 % 

Førsteamanuens 

(1011) 

47,8 45,2 % 40,9 44,5 

%  

Førsteamanuens 

II (8028) 

9,1 27,5 % 13,1  28,2 

% 

Professor (1013) 125,9 23,9 % 133,3 23,6 

% 

Professor II 

(9301) 

16,7 15,6 % 18,0 13,3 

% 

Instituttleder 8 12,5 % 8,0 12,5 

% 

 

Som tidligere år er det god kvinnerepresentasjon på stipendiat- og postdoktornivå, hvor det nå 

er om lag 70 % kvinner. Likevel kan vi ikke se noen stor vekst i kvinneandelen i de faste 

vitenskapelige stillingene de siste årene. I årene som kommer vil det være stor avgang til 

pensjonsalder på flere institutt, noe som representerer en utfordring i forhold til rekruttering, 

men kan bety en endring i kjønnsbalansen.  

 

Det er også grunn til å nevne at det er store forskjeller mellom fagområdene. Mens odontologi 

og samfunnsmedisinske fag utpeker seg som fagområder med høy kvinneandel, er 

indremedisin og kirurgiske fag områder med få kvinner i faste vitenskapelige stillinger.  

 

 

III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og prioriteringer  

 

Fakultetet vedtok i 2010 ny strategiplan, og i 2011 ble dette fulgt opp med fem 

handlingsplaner, bl.a. for forskning og forskningsinfrastruktur og for forskerutdanning. 

Handlingsplanene vil være styrende for arbeidet ved fakultetet de kommende årene, og ved 

inngangen til 2012 er fakultetet er i rute for de tiltak som gjelder forskning og 

forskningsinfrastruktur. I handlingsplanene står arbeid med utbygging av forskningsstøtte og 

oppfølging av NFR-evalueringen i fokus. Det har også vært en helt sentral satsting å styrke 

fakultetets forsknings-infrastruktur, samt å bruke åpne utlysninger og prekvalifiseringsrunder 

med ekstern kvalitetsvurdering som hovedvirkemiddel for ressursfordeling. Det er også et 

uttalt prinsipp at fakultetet skal styrke og premiere samarbeid på tvers.  
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Det er i 2011 etablert seks kjernefasiliteter på fakultetet. Kjernefasilitetene er felles state-of-

the-art forskningsinfrastruktur av høy kvalitet og inkluderer to nyetableringer innen flow 

cytometri og metabolomikk, videreutvikling av Dyreavdlingen, samt i samarbeid med UiB 

sentralt videreføring av FUGE-plattformene MIC, PROBE og NMC. Det har også vært investert 

betydelig i utstyrsoppgraderinger, og i 2011 er det anskaffet bl.a. dypsekvenseringsutstyr, 

mens det også er vedtatt å kjøpe inn dyre-PET-CT etter et betydelig tilskudd til finansieringen 

fra Bergens Medisinske Forskningsstiftelse. Flere av utstyrssatsingene skjer i nært samarbeid 

med Helse Bergen, men også Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

 

Byggingen av nytt odontologibygg skal etter planen være ferdig i år, og det skal tas i bruk ved 

semesterstart høsten 2012. Utstyrsbevilgningen til bygget vil gi muligheter for styrking av 

odontologiske forskning og vil kunne legge til rette for forskningssamarbeid med interne og 

eksterne samarbeidsparter.  

 

Det ligger store informasjonsmengder i de norske helseregistrene, og også NFR-evalueringen 

peker på at det ligger unike muligheter for registerforskning særlig når dette koples til 

biobanker. Forskningsrådet la i februar 2012 fram en oppdatert strategi for 

forskingsinfrastruktur, og prosjektet «Health Registries for Research», koordinert fra Institutt 

for samfunnsmedisinske fag kom da på det nasjonale veikartet . Fakultetet vil prioritere dette 

prosjektet videre i sin satsning.  

 

Oppfølging av NFR-evalueringen 

 

I 2010 og 2011 ble forskningen ved fakultetet evaluert av Norges Forskningsråd (NFR) i den 

nasjonale fagevalueringen av medisin, biologi og helsefag. Gjennom evalueringen har 

fakultetets oppfatning av at det er mange sterke miljøer ved fakultetet blitt bekreftet, og flere 

miljø har blitt omtalte som Excellent eller Very good av panelene. Samtidig har noen miljø fått 

svakere evaluering, og fakultetet er i gang med oppfølging av konklusjoner og anbefalinger fra 

evalueringen. En del av anbefalingene i evalueringen er strukturelle i sin karakter, og vil 

kreve langsiktig oppfølging og ressursbruk, både nasjonalt og på institusjonsnivå.  

 

Den interne prosessen ved MOF er i gang, bl.a. med å avklare hvilke forhold som særlig 

krever oppfølging ved fakultetet og hvilke forhold som skal følges opp ved instituttene. Det 

synes klart at for fakultetet blir arbeidet med fortsatt å styrke forskningsstøttefunksjoner 

(søknadsstøtte, forenkling av administrative rutiner, oppbygging av felles infrastruktur, o.l.) 

helt sentral. En del av dette planlegges å bli sentralt i omorganiserings- og 

utviklingsprosjektet Framtidens fakultet, mens andre deler vil ivaretas gjennom 

utbyggingen av bl.a. kjernefasiliteter. Det blir også svært viktig å følge opp 

samarbeidsrelasjonene til helseforetak og andre samarbeidspartnere som f.eks. 

Folkehelseinstituttet og dette arbeidet er igangsatt. En annen av hovedanbefalingene i 

evalueringen er at det må legges bedre til rette for karriereutvikling for yngre forskere. 

Fakultetet har allerede fra 2010 økt antallet postdoktorstillinger, og dette tiltaket er vedtatt 

videre styrket i 2011. I det langsiktige rekrutteringsarbeidet ved instituttene vil også være 

viktig å ivareta og rekruttere de fremste forskertalenteneframover. 
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Prioritert forskningssamarbeid og internasjonalisering 

 

Som det bl.a. fremgår av fjorårets publiseringsanalyse, har MOFs forskningsmiljøer et utstrakt 

nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Det blir svært viktig å styrke dette framover, 

og særlig vil samhandling med helseforetakene, og da særlig Helse Bergen, prioriteres høyt 

både når det gjelder konkrete forskningsprosjekter og i arbeidet med å utvikle felles 

forskningsinfrastruktur. Det skal også nevnes at det regionale helseforetaket i 2011 bidro med 

finansiering av akademiske stillinger innen eldremedisin. Det er også i 2011 tatt initiativ til å 

styrke samarbeidet Høgskolen i Bergens helsefaglige forskningsmiljøer, og som nevnt over er 

arbeidet med å styrke samarbeidsrelasjonene mellom Forskningsmiljøene og Bergen 

Teknologioverføring gitt prioritet, bl.a. for å kunne ivareta eventuell kommersialisering av 

forskningsresultater. 

 

Det er en klar ambisjon at de gode internasjonale relasjonene som våre forskningsmiljøer har 

skal styrkes og bygges ut i årene som kommer. Ved MOF har særlig Senter for internasjonal 

helse (SIH) en internasjonal profil, der det er et utstrakt samarbeid med institusjoner i Amerika, 

Afrika, Asia og Europa. Flere av de andre instituttene samarbeider med de samme 

institusjonene og er inne i internasjonale prosjekter sammen med forskere fra SIH, noe som er 

med på å styrke senterfunksjonen til SIH.  

 

Forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging.  

 

I 2011 har MOF startet omorganiseringsprosjektet Fremtidens fakultet der et av flere delmål er 

å legge til rette for bedre forskning.  Dette innebærer bl.a. å bygge en integrert, strategisk 

ledelse mellom institutt og fakultetsnivå, med formål å underbygge utdannings- og 

forskningsoppgaver som i økende grad må håndteres på tvers av og i nært samspill mellom 

instituttene. Prosjektet skal munne ut i en forenklet og robust styringsstruktur og tydeliggjøring 

av strategisk ledelse.  

 

I 2011 har fakultets- og instituttledelsene deltatt i et felles internt lederutviklingsprogram, bl.a. 

for å styrke forskningsledelse. I 2011 startet også andre kull av MOFs interne program for 

Yngre Forskningsledere. Dette programmet har stor søkning, og anses som viktig i å utvikle 

framtidens forskningsledere. 

 

Omtale av tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II  

 

Det er en klar ambisjon om å øke publiseringen, og ved instituttene arbeides det systematisk 

med dette, særlig når det gjelder publisering på nivå 2. Publiseringsaktivitet er fra 2011 tatt inn 

som eget punkt i styringsdialogen mellom fakultet og institutter, og ved noen av fakultetets 

institutter er det innført ordninger der publiseringsaktivitet brukes som en av flere komponenter 

i fordelingen av ressurser. For øvrig vil det bli fokusert ytterligere på at publikasjoner skal ha 

riktig adressering, selv om er et viktig poeng at man i dette arbeidet ikke kan ha et ensidig 

fokus på produksjon av publikasjonspoeng. Dagens ordning med reduksjon av 

publikasjonspoeng knyttet til medforfatterskap slår svært ulikt ut for fakultetene, og den kan i 

så måte virke hindrende både for lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. I NFR-
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evalueringen kommer det også fram at noen få av fakultetets fagmiljøer publiserer mye på 

norsk. Dette vil bli fulgt opp med tanke på å øke publiseringen i internasjonale tidsskrift.  

 

Faglige prioriteringer og planer knyttet til ekstern finansiert forskning 

 

Som nevnt tidligere har MOF tett forskningssamarbeid med en rekke institusjoner i randsonen 

for egen virksomhet som vil bli videreført i årene som kommer. Kreftforeningen er den største 

enkeltbidragsyteren for eksternfinansiert forskning ved MOF, men flere stiftelser bidrar også 

betydelig (f.eks. Bergen medisinske forskningsstiftelse) Det er også viktig for fakultetet å 

fortsette den gode trenden med tilslag i utlysningene av Jebsen-stiftelses forskningssentra, og 

å oppnå tilslag ved utlysning av regionale forskningsmidler gjennom Samarbeidsorganet der 

det bl.a. forventes nye strategiske satsinger der fakultetets forskningsmiljøer kan bidra 

betydelig. To av disse områdene er eldremedisin og samhandlingsforskning. 

 


