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UTLYSNING - PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I MEDISIN 
(BIOMATERIALER) VED KLINISK INSTITUTT 1 


 
 
I brev av 29.04.2013 ber Klinisk institutt 1 om at det blir lyst ut en fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (biomaterialer) ved instituttet grunnet 
avgang i stilling.  
 
Dette fagfeltet er blant instituttets satsningsområder og stillingen er en prioritert 
stilling ved instituttet.  
 
Instituttet skriver at de har budsjettmessig dekning for stillingen.  
 
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for stillingen som professor/førsteamanuensis (100 
%) i medisin (biomaterialer). En forutsetter at Klinisk institutt 1 har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 
 
 
 
 
29.04.2013 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Brev fra Klinisk institutt 1 av 29.04.2013 


Utlysningstekst og stillingsomtale  
 







U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Klinisk institutt 1


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


Klinisk institutt 1
Telefon
Telefaks 


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 utlysning av stilling som professor/førsteamanuensis (100 
%) i (medisin) biomaterialer ved Klinisk institutt 1


Ved Klinisk institutt 1 er det ledig en 100 % fast stilling som professor/førsteamanuensis (100 
%) i medisin (biomaterialer) etter avgang fra stilling. 


Dette er en prioritert stilling ved instituttet. Fagområdet er blant Klinisk institutt 1 sine 
satsningsområder. 


Instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen som en følge av frigjorte lønnsmidler etter 
avgang fra stilling. 


Vedlagt følger utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.


Med vennlig hilsen


Nils Erik Gilhus


instituttleder Jorunn Skei 


administrasjonssjef


Referanse Dato


2013/4777-IVØI 29.04.2013







Professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (biomaterialar) ved 
Klinisk institutt 1


Ved Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 1, er det ledig ei fast stilling som professor (100 
%) i medisin (biomaterialar) - translasjonell medisin


Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 
førsteamanuensis.


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 opplysingar om stillinga kan ein få ved å venda seg til professor Nils Roar Gjerdet,
Institutt for klinisk odontologi, tlf.: 55 58 62 64, e-post: Gjerdet@iko.uib.no eller 
instituttleder ved Klinisk institutt 1, professor Nils Erik Gilhus, tlf.: 55 97 50 74, e-post:
Nils.Gilhus@k1.uib.no


Forskingsområdet handlar om medisinske materiale t.d. nytta i ortopedisk kirurgi og 


karkirurgi. Eit viktig tema er studiar av interaksjon mellom kunstig materiale og kroppen, t.d. 


vevsreaksjonar og immunologisk respons. Det er bygd opp ein biobank for uthenta materiale 


(“Retrievals”) som omfattar både implanter, blod- og vevsprøver. 


Verksemda er knytt til eit forskingslaboratorium (“Biomateriallaboratoriet”) i 


Laboratoriebygget på Haukeland universitetssjukehus som inkluderer mikroskopiske 


teknikkar, biomekanisk testing, kjemiske analyse, immunologisk- og toksisitetstesting. 


Søkjar må ha kompetanse innan biomaterialrelatert forsking, som omtala ovanfor, minimum 


på PhD-nivå. Det er særleg vekt på fysikalsk/kjemiske metodar, med hovudvekt på 


sporelementanalyse og materialkarakterisering av prøvar frå retrievals-biobanken. 


Det vil bli lagt stor vekt på evne til å etablere og vedlikehalde god kontakt med ulike 


relevante fagmiljø, slik som forskingsgrupper, til dømes “Biomaterial Research Cluster” og 


internasjonalt samarbeid innan biomaterialforsking. Det er viktig at søkjar vidareutviklar 


samarbeid med kliniske avdelingar og med implantatregister, til dømes Nasjonalt 


leddproteseregister. Samarbeid med eksterne og interne analytiske spissmiljø er ei stor 


føremon. 


Søkjaren skal arbeide med å skaffa forskingsmidlar ved å delta i søknadsprosessar innan 


aktuelle felt, til dømes innan EU, NFR og helseføretak.


Undervisning og forskarutdanning:


Stillinga omfattar rettleiing av kandidatar i medisinsk spesialistutdanning, bachelor-, master-


og doktorgradsprogram på tvers av avdelings- og fakultetsgrenser. 







Løn
Professor vert lønt etter lønssteg 70-75 (kode 1013), i lønsregulativet til staten, for tida kr 595 
200 - 655 400 pr. år brutto for heil stilling. Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 
(kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i lønsregulativet til Staten, for tida kr 485 400 - 513 000 pr. 
år brutto for heil stilling, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2 %
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 
aktuelt å vurdere høgare løn.


Kvalifikasjonar 
Den som vert tilsett må ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarande kompetanse. 


Det vil verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid.


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


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


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. 


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


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 følgd. 


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 utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege 
stillingar. 


Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å 


bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om 


dette. 


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







Søknad
Slik søkjer du stillinga:


Send søknad og CV som inneheld fullstendig oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenka «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 
opplysningar om kvar dei er offentleggjorde
● 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. 


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.


Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante 
vedlegg er sendt inn innan fristen. 


Ein viser elles til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorat".


Søknadsfrist:







STILLINGSOMTALE


Professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (biomaterialar) ved 
Klinisk institutt 1


Ved Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 1, er det ledig ei fast stilling som 
professor/førsteamanuensis (100 %) i medisin (biomaterialar). 


Forskingsområdet handlar om medisinske materiale til dømes nytta i ortopedisk kirurgi og 
karkirurgi. Eit viktig tema er studie av interaksjon mellom kunstig materiale og kroppen, til 
dømes vevsreaksjonar og immunologisk respons. Det er bygd opp ein biobank for uthenta 
materiale (“Retrievals”) som omfattar både implanter, blod- og vevsprøver. 


Verksemda er knytt til forskingsgruppa Biomaterialer («Biomaterial Research Cluster») som 
er ei forskingsgruppe på tvers av instituttgrenser, i hovudsak mellom Klinisk institutt 1, 
Klinisk institutt 2 og Institutt for klinisk odontologi (www.biomaterial.no). 
Forskingsverksemda er knytt til eit forskingslaboratorium (“BioMatLab”) i Laboratoriebygget 
på Haukeland universitetssjukehus. Metodane inkluderer mikroskopiske teknikkar, 
biomekanisk testing, kjemiske analyse, immunologisk- og toksisitetstesting i samband med 
klinisk bruk av biomateriale. Sjå nettsida på www.biomaterial.no.


Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervising og eksamensavvikling ved instituttet i 
dei studieprogram og etter dei studieordningar som gjeld til ei kvar tid.


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


Den som vert tilsett må rette seg etter det regelverket som til ei kvar tid gjeld for stillinga. 
Stillingsinnehavar må og på førespurnad eventuelt delta i instituttet sine styringsorgan, utval 
og anna arbeid.


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


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


Det vil bli lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare bli lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid.


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 vurderingsnemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 
undervisinga







Full-time permanent position as professor/associate professor of 
Biomaterials at the Department of Clinical Medicine 


At the University of Bergen, Department of Clinical Medicine, there is vacant a full-time 
permanent position as professor of biomaterials. 


If no qualified applicant applies for the professor position, it will be open for an appointment 
to the position of associate professor.


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 Professor Nils Roar Gjerdet, phone: 
+ 47 55 58 62 64, Email: Gjerdet@iko.uib.no  or Head of Department of Clinical Medicine, 
Professor Nils Erik Gilhus, phone: + 47 55 97 50 74, Email: Nils.Gilhus@k1.uib.no


The research field deals with medical materials and devices that are used in e.g. orthopaedic 


surgery and in vascular surgery. Thus, the activity is of translational nature. The interaction 


between artificial materials and the body, both systemically and locally, is a central topic, 


involving tissue response and immunological aspects. The research field runs a biobank for 


retrieved implants and associated tissue and blood samples. 


The activity is associated with the «Biomaterial Research Cluster», a research group that is 


cross-disciplinary between the Department of clinical medicine and Department of clinical 


dentistry at the Faculty of medicine and dentistry. A major part of the activity takes place at a 


dedicated laboratory (“BioMatLab”) at the laboratory building at Haukeland University 


Hospital. The research methods employed include biomechanical testing, microscopy 


techniques (both optical and electron-based), chemical analysis of trace elements and other 


substances in clinical samples as well as immunologic techniques and testing of cytotoxicity 


associated with clinical use of biomaterials. See webpage at www.biomaterial.no.


The applicant must have competence in the field of biomaterial related research, as mentioned 


above, minimum at PhD-level. Experience is required in physical/chemical methods, with 


emphasis on trace element analysis and material characterisation of samples from the 


retrievals biobank. 


It is of importance to establish and maintain a good contact with different relevant research 


environments, such as the Biomaterial Research Cluster, hospital departments and the 


Norwegian Arthroplasty register, analytical laboratories as well as international research 


facilities. 


The applicant should actively participate in fund raising by approaching relevant calls by i.e. 


EU, NFR and The Western Norway Regional Health Authority.


(Teaching), Research education and supervision:







The position involves supervision of candidates in the medical specialist program, bachelor-, 


master- and PhD-program cross disciplinary between departments and faculties.


Salary
Professor salary will be paid in accordance with level 70-75 (code 1013) on the government 
salary scale; at present NOK 595 200 - 655 400 gross p.a. for a full time position. 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 485 400 - 513 000 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.


Qualifications
The successful applicant must have relevant doctorate or corresponding qualifications.


Proven willingness and ability to cooperate will be emphasized.


The teaching language will normally be Norwegian. 


Documented competence and teaching skill is a requirement. The successful candidate will be 
offered appropriate training if this requirement has not been met prior to the appointment. 


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 composition regarding age and sex and the recruitment 
of persons of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds 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” at 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 15 for a professor, 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."


Closing date for applications: 







DESCRIPTION OF POSITION


Full-time permanent position as professor/associate professor of 
Biomaterials at the Department of Clinical Medicine 


At the University of Bergen, Department of Clinical Medicine, there is vacant a full-time 
permanent position as professor of biomaterials. 


If no qualified applicant applies for the professor position, it will be open for an appointment 
to the position of associate professor.


The research field deals with medical materials and devices that are used in e.g. orthopaedic 


surgery and in vascular surgery. Thus, the activity is of translational nature. The interaction 


between artificial materials and the body, both systemically and locally, is a central topic, 


involving tissue response and immunological aspects. The research field runs a biobank for 


retrieved implants and associated tissue and blood samples. 


The activity is associated with the «Biomaterial Research Cluster», a research group that is 


cross-disciplinary between the department of clinical medicine and department of clinical 


dentistry at the faculty of medicine and dentistry. A major part of the activity takes place at a 


dedicated laboratory (“BioMatLab”) at the laboratory building at Haukeland University 


Hospital. The methods employed include biomechanical testing, microscopy techniques (both 


optical and electron-based), chemical analysis of trace elements and other substances in 


clinical samples as well as immunologic techniques and testing of cytotoxicity associated with 


clinical use of biomaterials. See webpage at www.biomaterial.no.


The applicant must have competence in the field of biomaterial related research, as mentioned 


above, minimum at PhD-level. Experience is required in physical/chemical methods, with 


emphasis on trace element analysis and material characterisation of samples from the 


retrievals biobank. 


It is of importance to establish and maintain a good contact with different relevant research 


environments, such as the Biomaterial Research Cluster, hospital departments and the 


Norwegian Arthroplasty register, analytical laboratories as well as international cooperation. 


The applicant should actively participate in fund raising by approaching relevant calls by i.e. 


EU, NFR and The Western Norway Regional Health Authority.


(Teaching), Research education and supervision:


The position deals with supervision of candidates in the medical specialist program, bachelor-


, master- and PhD-program cross-disciplinary between departments and faculties.


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 training is a requirement. The successful candidate will be offered appropriate 
training if this requirement has not been met before the appointment.







Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties connected to 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 emphasises that teaching qualifications are to be given extra 
emphasis in appointments to middle and top academic positions. Applicants must provide 
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 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.


The applicants may also be called to give a lecture before the final employment.
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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 10. april 2013 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 
 


***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder) 


Professor Kristin Klock (til sak 28/13) 
Professor Grethe Tell 


    Professor Roland Jonsson 
    
Gruppe B  Silje Skrede 
 
Gruppe C   Seniorkonsulent Linda Vagtskjold 
 
Gruppe D    Student Kaisa Haugland 
    Student Stian Sunde Lyngholm 
 
Eksternt styremedlem  
 
  
Meldt forfall:   Seniorkonsulent Randi Oen 
             Student Sebastian Gran Jakobsen 
    Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF 
 


***************************************************************************** 
 
Prodekan  Professor Robert Bjerknes 
 
Visedekan  Professor Arne Tjølsen 
 
Administrasjonen:  Fakultetsdirektør Nina Mevold 
    Underdirektør Inger H. Senneseth (til sak 29/13) 
    Seniorkonsulent Torunn Hole Olsnes (fra sak 25/13 til 29/13) 
    Seksjonssjef Kim Ove Hommen (til sak 27/13) 
    Seksjonssjef Ørjan Hauge (fra sak 20/13 til 22/13) 


Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver) 
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Sak I  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Utdelt på møtet: 
- Sak 21/13: Oppdatert saksframlegg «Sentre for fremragende forskning (SFF) 


– organisering og oppstart» 
- Sak 33/13: Saksframlegg «Leder for Senter for fremragende forsking Centre 


for Cancer Biomarkers  –  innstilling som 1404 professor (faglig leder) uten 
forutgående kunngjøring - unntatt offentlighet» 


- Sak 34/13: Saksframlegg «Leder for Senter for fremragende forsking Centre 
for Intervention Science in Maternal and Child Health  –  innstilling som 1404 
professor (faglig leder) uten forutgående kunngjøring - unntatt offentlighet» 


- Oppdatert «Fakultetsstyresaker MOF årshjul 2012» 
 
Sak 28/13: Grethe Tell meldte at hun var inhabil og var ikke til stede ved 
styrebehandlingen av saken. 
 
Sak 18/13 om fakultetets arealer og sak 23/13 ble trukket og tas opp på senere 
møte. 
 
Saker meldt inn under Eventuelt:  
- Prosess ved Innovest – gjennomgang av kontostruktur og innhold. 
- Valg ved fakultetet  
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 


Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 20.02.2013  
Protokollen ble godkjent. 


 
Sak III  Fullmaktsaker  


Fullmaktsakene ble tatt til etterretning. 
 


Sak 17/13 Årsrapport Helse-, miljø- og sikkerhet 2012  
  Saksforelegg av 2.4.2013, vedl. (ePhorte 13/3672) 
 
 Vedtak: 


1. Fakultetsstyret ber lederne for enhetene ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet om å utarbeide Handlingsplan for HMS med særlig vekt på forhold 
som enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, samt inkludere en 
risikoanalyse av virksomheten.  


2. Handlingsplan for enheten skal relatere seg til UiB sin Handlingsplan for HMS 
2012-2015 og MOF sin Handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet 2010-
2014.  


3. Enhetenes Handlingsplan for HMS skal legges frem for respektive instituttråd 
for videre oppfølging innen 1. mai 2013. 
 


Sak 18/13 Fakultetets arealer – status  
  Saken trukket og utsatt til fakultetsstyremøtet i juni. 
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Sak 19/13 Instituttrådene – operasjonalisering av reglementene  
 Saksforelegg av 2.4.13, vedl. (ePhorte 10/13430) 
   
  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret vedtar fakultetets prinsipper for instituttenes ledelse og 
administrasjon av instituttrådene slik de er beskrevet i saksframlegget. 


 
Sak 20/13 Ny kjernefasilitet i biostatistikk og dataanalyse  
 Saksforelegg udatert, vedl.  (ePhorte 2012/13435) 
 
 Vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar status for etablering av Kjernefasilitet for biostatistikk og 
dataanalyse til etterretning og ber fakultetsledelsen arbeide videre med mål 
om å etablere kjernefasiliteten i 2013. 


 
Sak 21/13 Sentre for fremragende forskning (SFF) – organisering og oppstart  
 Saksforelegg av 3.4.13, vedl. (ePhorte 12/6347) 
 
  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret vedtar at UiB-bevilgningen (6,25% av NFRs bidrag til SFFene) 
benyttes til å dekke deler av fakultetets egenandeler i SFFene slik det er 
beskrevet i styresaken.  


2. Det arbeides videre med etablering av CCBIO, CISMAC og fakultetets 
aktivitet i NORMENT etter rammene som er skissert i saksforelegget.  


3. Fakultetsstyret ber seg forelagt sammensetning og mandat for SFF-styrer i 
maistyremøtet.  


 
Sak 22/13 Økonomirapport pr. februar  
 Saksforelegg av 2.4.13, vedl. (ePhorte 12/6469) 
 
  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2013 til etterretning. 
 
Sak 23/13 Trukket  


 
Sak 24/13 Utdanningsmelding 2012  
 Saksforelegg av 2.4.13 (ePhorte 13/661) 


 
Vedtak: 
1. Fakultetsstyret vedtar Utdanningsmeldingen for Det medisinsk-odontologiske 


fakultet 2012.  
2. Fakultetsstyret tar til orientering de oppnådde resultatene for 2012.  


 
Sak 25/13 Forskingsmelding 2012   
 Saksforelegg av 26.3.13 (ePhorte 13/661) 
 


Vedtak: 
1. Fakultetsstyret vedtar Forskningsmelding 2012 - Det medisinsk-odontologiske 


fakultet, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. 
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Sak 26/13 Forskerutdanningsmelding 2012   
 Saksforelegg av 23.3.13 (ePhorte 13/661) 
 


Vedtak:  
1. Fakultetsstyret vedtar Forskerutdanningsmelding 2012 - Det medisinsk-


odontologiske fakultet, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. 
 
Sak 27/13 Utskriving av kandidat fra ph.d.- programmet – unntatt offentlighet  
 Saksforelegg udatert, vedl. (ePhorte 11/5856) 
 
Sak 28/13 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet   
 Saksforelegg av 27. 2.13 (ePhorte 07/16357) 
 
Sak 29/13 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2012 – i fagområdet 


odontologi (kariologi) ved Institutt for klinisk odontologi – godkjenning av 
vurdering fra sakkyndig komité 


 Saksforelegg av 19.3.13 (ePhorte 12/4424) 
 
  Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
godkjenner at førsteamanuensis Ann-Katrin Johansson fyller kravene for 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet odontologi (kariologi) i 
samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og  


2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Ann-Katrin 
Johansson tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2012.  


 
Sak 30/13 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2012 – i fagområdet 


medisin (fysiologi) ved Institutt for biomedisin – godkjenning av vurdering fra 
sakkyndig komité 


 Saksforelegg av 3.4.13, vedl. (ePhorte 12/10336) 
 
  Vedtak: 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
godkjenner at førsteamanuensis Linda Elin Birkhaug Stuhr fyller kravene for 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet medisin (fysiologi) i 
samsvar med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og  


2. På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité tildeler styret ved Det medisinsk- 
odontologiske fakultet, Universitetet i Linda Elin Birkhaug Stuhr tittel og lønn som 
professor med virkning fra 15.09.2012. 


 
Sak 31/13 Tilsetting – førsteamanuensis (100%) i statistikk ved Institutt for klinisk 


odontologi – unntatt offentlighet  
  Saksforelegg av 4.4.13, vedl. (ePhorte 12/5888) 
 







 5 


Sak 32/13 Utlysing – 50 % professor/førsteamanuensis i medisin (genetisk rettleiing) 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin  


  Saksforelegg av 20.3.2013, vedl. (ePhorte 13/3369) 
 
  Vedtak: 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet anbefaler at det 
lyses ut en 50% stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (genetisk 
veiledning). Det er en forutsetning at instituttet har budsjettmessig dekning for 
stillingen. 


2. Dekan får fullmakt til å gjøre endringer i utlysningstekst og stillingsomtale i 
samsvar med gjeldende standard for disse. 


 
Sak 33/13 Leder for Senter for fremragende forsking Centre for Cancer Biomarkers  –  


innstilling som 1404 professor (faglig leder) uten forutgående kunngjøring - 
unntatt offentlighet 


  Saksforelegg av 5.4.2013 (ePhorte 13/3801) 
 
Sak 34/13 Leder for Senter for fremragende forsking Centre for Intervention Science in 


Maternal and Child Health  –  innstilling som 1404 professor (faglig leder) 
uten forutgående kunngjøring - unntatt offentlighet 


  Saksforelegg av 5.4.2013 (ePhorte 13/3767) 
 
Sak IV   Orienteringssaker 


Styret tok sakene til orientering. 
  


Sak V   Eventuelt 
1) Prosess ved Innovest – gjennomgang av kontostruktur og innhold 
Dekan Nina Langeland redegjorde for sakens status og planer for oppfølging. Det 
ble informert om at det nå foreligger forslag til ny kontostruktur og planer for 
oppfølging i organisasjonen. 


 
Fakultetsstyret gikk samlet inn for: 


1. Framtidig organisering og etablering av ny kontostruktur er av så stor 


viktighet for våre fagmiljøer, at det bør gjennomføres en høringsprosess 


ved de relevante instituttene i forkant av instituttrådsbehandling. 


2. Styret selv ba om oppfølgingsplaner tilbake etter en slik runde, som 


vedtakssak. 


2) Valg ved fakultetet 
Dekan opplyste at professor II med hovedstilling ved Haukeland 
universitetssykehus har stemmerett ved, og er valgbare, til instituttråd og 
fakultetsstyre. 
Fakultetsstyrevalget avvikles i perioden 30.05. – 05.06.2013. 
 


 
 
Møtet ble avsluttet kl. 16.35 


 
 
10.04.2013/gjb 








 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


 


 


  Styresak III 


 


  Møte: 8.5.13 


 


 


 
 


Fullmaktsaker: 
 


 


 


A)  Tilsettingsråd 


 


B)  Dr. grader 


 


 


 


 


 


 


 


 


30.4.2013/gjb 







A) Saker behandlet i tilsettingsråd MOF:  
 
 
Sak 22/13  
Tilsetting i postdoktorstilling ved Klinisk institutt 2, bevilgningsfinansiert  (12/10452) 


Vedtak: 


1. På bakgrunn av utlysing, forslag frå sakkunnig komité og innstilling frå Klinisk institutt 2, 
vedtek Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å tilsette Richard 
Leach i 100 % stilling som postdoktor for ein periode på 3 (tre) år. 
 


2. Dersom Richard Leach takkar nei til stillinga, vil tilbod om 100 % stilling som postdoktor 
for ein periode på 3 (tre) år gå til Tatiana Polushina. 


 
3. Dersom Tatiana Polushina takkar nei til stillinga, vil tilbod om 100 % stilling som 


postdoktor for ein periode på 3 (tre) år gå til Muhammad Faisal. 
 
4. Stillinga er knytt til K.G. Jebsen senter for Psykoseforsking. 


 
 
Sak 49/13  
Utlysing av stilling som forskar (100 %) i 3 år, ved Klinisk institutt 2 (13/2965) 
 
Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst 
ut ei mellombels stilling (100 %) som forskar for ein periode på tre (3) år. 
Stillinga er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 
og inngår i prosjektet «Fish intervention studies (FINS)». 
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i utlysingsteksten i samsvar med gjeldande 
standard for utlysing. 
 
 
Sak 50/13  
Utlysning - midlertidig førsteamanuensis/universitetsletor (20 % bistilling) i medisin 
(psykiatri) i 4 år ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Førde sentralsjukehus 
(12/14122) 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for den midlertidige bistillingen som 
førsteamanuensis/universitetslektor (20 %) i medisin (psykiatri) ved Klinisk institutt 1 
med arbeidsplass ved Førde sentralsjukehus. Bistillingen forutsetter hovedstilling ved 
Helse Førde, Førde sentralsjukehus. En forutsetter at Klinisk institutt 1 har 
budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.  


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


 
 







Sak 51/13  
Tilsetjing i mellombels stilling som forskar, eksternt finansiert, ved Institutt for 
biomedisin (13/11090) 


Vedtak: 
1. På bakgrunn av utlysing, vurdering av sakkunnig nemnd samt innstilling frå Institutt 


for biomedisin vedtek tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å 
tilsetje Tanja Kögel mellombels som forskar (100 %) for ein periode på 20 månader 
ved Institutt for biomedisin. Stillinga er finansiert av NFR. 


2. Det er ein føresetnad for tilsetjinga at stillinga er fullfinansiert av bidragsytar. 
 
 
Sak 52/13  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig tilsetting som førsteamanuensis (20 % bistilling) 
i 5 år ved Klinisk institutt 2 – eksternt finansiert (2013/2194) 
 
Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å tilsette Kjell Vikenes i 


midlertidig stilling som førsteamanuensis (20 % bistilling) ved Klinisk institutt 2 i perioden 
01.03.2013 - 28.02.2018 uten utlysning.  
Stillingen fullfinansieres av Haukeland Universitetssykehus, Hjerteavdelingen, med lønn 
og driftsmidler. Dersom avtalen med Haukeland universitetssykehus sies opp, bortfaller 
også grunnlaget for stillingen. Stillingen er knyttet til hovedstilling ved Haukeland 
Universitetssykehus, Hjerteavdelingen. 


 
2. En forutsetter av stillingen er fullfinansiert av bidragsyter. 
 
 
Sak 53/13  
Utlysing av mellombels stilling som førsteamanuensis II i helseleiing, ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin (13/3292) 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
mellombels stilling som førsteamanuensis II (20 %) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. Stillinga er knytt til masterprogrammet i helseleiing, helseøkonomi 
og kvalitetsforbetring. Tilsetjingsperioden er fire (4) år med høve til forlenging. 


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


 
 
Sak 54/13  
Utlysing av to mellombels stillingar som førsteamanuensis/universitetslektor (20 %), 
ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (13/3290) 
 
Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut to 


mellombels stillingar som førsteamanuensis/universitetslektor II (20 %) ved Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin. Stillingane er knytt til masterprogrammet i helseleiing, 
helseøkonomi og kvalitetsforbetring. Tilsetjingsperioden er fire (4) år med høve til 
forlenging. 


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


 
 







Sak 55/13  
Utlysing av mellombels stilling som postdoktor ved SFF/Klinisk institutt 1 (CCBIO 1.3 
Lorens IBM) (13/4556) 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
mellombels stilling som postdoktor ved SFF/Klinisk institutt 1 for ein periode på tre (3) 
år. Stillinga inngår i SFF ved K1, men er lagt til Institutt for biomedisin. Det er ein 
føresetnad for utlysing at stillinga har finansiering frå UiB/annuum. 


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


 
 
Sak 56/13  
Utlysing av mellombels stilling som postdoktor ved SFF/Klinisk institutt 1 (CCBIO 2.2 
Lorens IBM) (13/4560) 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
mellombels stilling som postdoktor ved SFF/K1 for ein periode på tre (3) år. Stillinga 
utgår frå K1, men er lagt til Institutt for biomedisin. Det er ein føresetnad for utlysinga 
at stillinga er finansiert av NFR. 


2. Dekan får fullmakt til å endre utlysingsteksten i samsvar med gjeldande standard for 
utlysing. 


 
 
 
Sak 57/13  
 Utlysing av mellombels stilling som postdoktor ved SFF/Klinisk institutt 1 (CCBIO 2.3 
Akslen) (13/4561) 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
mellombels stilling som postdoktor ved SFF/Klinisk institutt1 for ein periode på tre (3) 
år. Det er ein føresetnad for utlysing at stillinga er finansiert av UiB. 


2. Dekan får fullmakt til å endre teksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
 
Sak 58/13  
Utlysing av mellombels stilling som postdoktor ved SFF/Klinisk institutt 1 (CCBIO 3.3 
Salvesen/BTG K2) (13/4564) 


Vedtak: 


1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
mellombels stilling som postdoktor ved SFF/K1 for ein periode på tre (3) år. Stillinga 
utgår frå SFF/K1, men er lagt til Klinisk institutt 2. Det er ein føresetnad for utlysing at 
stillinga er finansiert av NFR. 


2. Dekan får fullmakt til å endre teksten i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 


 







Sak 59/13  
Tilsetting - midlertidig stipendiat (100 %) ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert (12/13102) 
 
Vedtak:  


1. På bakgrunn av utlysning, vurdering av sakkyndig komité samt innstilling fra Institutt 
for biomedisin vedtar tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet å 
tilsette Hengshuo Liu midlertidig som stipendiat (100 %) i tre (3) år ved Institutt for 
biomedisin. Stillingen er finansiert av Marie Curie Initial Training Network (ITN).   


2. En forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter.  
 
 
 
Sak 60/13  
Tilsetting uten utlysning - midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin (nevrologi) 
i 5 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert (12/14223) 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å tilsette Unn 
Ljøstad i stillingen som eksternt finansiert midlertidig professor II (20 % bistilling) i 
medisin (nevrologi) ved Klinisk institutt 1 i perioden 01.01.2013 - 31.12.2017 uten 
utlysning. Stillingen fullfinansieres av Sørlandet sykehus med lønn og driftsmidler. 
Dersom avtalen med Sørlandet sykehus sies opp, bortfaller også grunnlaget for 
stillingen. Stillingen er knyttet til hovedstilling ved Sørlandet sykehus, Nevrologisk 
avdeling, i fagområdet nevrologi. 


2. En forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyterne inkludert driftsmidler (med 
100 000 kr. pr. år) i samsvar med fakultetets vedtak.  


 







 


B) Doktorgrader: 
 


 Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2013 pr. 22.4.13 


Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder 


1 Aadland Eli Kristin K2 Ingvild Eide Graff 
Bjørn Liaset, Gunnar Mellgren, Asle Holthe, Helene 
Jacques 


2 Aakre Inger IGS Sigrun Henjum Tor A Strand 


3 Aubi Oscar IBM Aurora Martinez Jarl Underhaug 


4 Balafkan Novin K1 Laurence Bindoff Janniche Torsvik, Charalampos Tzoulis 


5 Berge Karin Goplerud IKO Marit O. Skeie Margrethe Vika, maren Gry L. Agdal 


6 Bjørnevik Kjetil Lauvland IGS Trond Riise Kjell-Morten Myhr, Maura Pugliatti 


7 Blume Jörn IGS Thorkild Tylleskär Siri Wang 


8 Brodwall Kristoffer Myrstad IGS Nina Øyen Gottfried Greve, Stein Emil Vollset 


9 Carlsen Siri IGS Sverre Sandberg Lasse Gøransson, Torild Skrivarhaug 


10 Chinkumba Jobiba Joe H. IGS Bjarne Robberstad Gaute Torsvik 


11 Danielsson Kim Christian K1 Nils Erik Gilhus Ingrid Borthen 


12 Davies Richard Allan K2 Silke Appel Roland Jonsson, Petra Vogelsang 


13 Fathpour Pakzad Ashraf IBM Clive Bramham Karin Wibrand 


14 Fritze Friederike K1 Dag Årsland Bettina Husebø, Uwe Ehrt, Nils Erik Gilhus 


15 Førde Hilde Elise S. IBM Per Øyvind Enger Paal-Henning Pedersen 


16 Gjerde Gudveig Cecilie IKO Kamal Mustafa Trond Inge Berge, Annika Rosen 


17 Grytaas Marianne Aardal K2 Kristian Løvås Eystein S. Husebye, Hrafnkell Thordarson 


18 Guldbrandsen Astrid IBM Frode Berven Ann Cathrine Kroksveen, Harald Barsnes 


19 Hermansen Erland K1 Kari Indrekvam Christian Hellum 


20 Hovda Ole Andreas K1 Kerstin von Plessen Maj-Britt Posserud 


21 Jacob Havjin K2 Olav Dahl Øystein Fluge 


22 Katle Elin-Johanne K1 Sverre Steinsvåg Jan Gunnar Hatlebakk, Roald Omdal 


23 Lebedev Alexander K1 Dag Aarsland 
NE Gilhus, Mona Beyer, Arvid Lundervold, Eric 
Westman 


24 Lindemark Frode IGS Kjell Arne Johansson Ole F. Norheim, Reidar Kvåle 


25 Lundemoen Steinar K1 Paul J.A. Husby Ketil Grong, Venny Lise Kvalheim 


26 Nacu Aliona K1 Lars Thomassen Halvor Næss 







27 Najmi Laeya Abdoli K2 Pål R. Njølstad Stefan Johansson, Anders Molven, Bente Johansson 


28 Omsland Maria K2 Bjørn Tore Gjertsen Vibeke Andresen, Hans-Hermann Gerdes 


29 Opheim Elin Netland K1 Tor Audun Hervig Knut Liseth 


30 Pettersen Ina Katrine N. IBM Karl Johan Tronstad Laurence Bindoff 


31 Ramsvik Marie Sannes K2 Bodil Bjørndal Inge Bruheim, Rolf K. Berge 


32 Raspotnig Margrethe K1 Anette Storstein Christian Vedeler 


33 Sand Kristoffer Evebø K2 Astrid Olsnes Øystein Bruserud 


34 Skodvin Brita K2 Ingrid Smith Stig Harthug 


35 Sulo Enxhela IGS Grethe Tell Ottar Nygård, Stein Emil Vollset 


36 Zhou Yifan IBM Margaret Lin Veruki Espen Hartveit 


37 Zhu Huaiyang IBM Rolf Bjerkvig Jian Wang 


38 Østhus Arild Andre K1 Hans Jørgen Aarstad Anne Kari H. Aarstad, Jan Olofsson 


39 Åsrud Kathrine Siversten IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland 


 


 


 
Instituttfordeling   Antall kandidater 


IBM   8 


KI1   12 


KI2   9 


IGS   8 


IKO   2 


Sum   39 


 


 


 


  







Kreerte doktorgradskandidater 2013 - per 22. april 2013 


 


Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere 
Dato 
disputas 


1 PHDMD Brunner Iris Charlotte IGS Liv Inger Strand Jan Sture Skouen 17.12.12. 


2 PHDMD Chillo Pilly Mussa K2 Eva Gerdts   15.02.13. 


3 PHDMD Christensen Monika Hege K2 Ernst A. Lien Bjørg Almås, Gunnar Mellgren 22.02.13. 


4 PHDMD Dale Håvard K1 Lars B. Engesæter Birgitte Espehaug, Leiv I. Havelin 08.02.13. 


5 PHDMD Diallo Abdoulaye Hama IGS Thorkild Tylleskär   07.12.12. 


6 PHDMD Ebbesen Marit Helen IGS Steinar Hunskår Kristian Midthjell, Yngvild Skåtun 01.02.13. 


7 PHDMD Fredly Hanne Kristin K2 Øystein Bruserud Bjørn Tore Gjertsen 18.01.13. 


8 PHDMD Gammon Luke K1 Anne Chr. Johannessen 
Daniela-Elena Costea, Ian 
Macenzie 13.12.12. 


9 PHDMD Gavasso Sonia K1 Christian Vedeler Kjell-Morten Myhr 19.03.13. 


10 PHDMD Glomsaker Tom Birger K1 Jon Arne Søreide Lars Aabakken 21.03.13. 


11 PHDMD Gregersen Kine K1 Gülen Arslan Lied A. Berstad, L. Frøyland, J. Valeur 08.03.13. 


12 PHDMD Grimstad Tore Bjørn K1 Trygve Hausken Rolf K. Berge, Roald Omdal 01.03.13. 


13 PHDMD Haugstvedt Anne IGS Berit Rokne Frode Thuen, Marit Graue 10.12.12. 


14 PHDMD Hjelle Sigrun Margrethe K2 Bjørn Tore Gjertsen Frode Berven 25.01.13. 


15 PHDMD Hirth Asle K2 Gottfried Greve Eva Gerdts, Ansgar Berg 21.02.13. 


16 PHDMD Hoem Dag K1 Anders Molven Asgaut Viste 13.03.13. 


17 PHDMD Ibrahim Mohammad Madani IBM Lise Madsen 
Livar Frøyland, Bente E. 
Thorstensen 19.12.12. 


18 PHDMD Jonsdottir Kristin K1 Emilius Janssen Johannes Peter A. Baak 08.03.13. 


19 PHDMD Ladstein  Rita K1 Lars A. Akslen Ingeborg M. Bachmann 01.02.13. 


20 PHDMD Lehmann Trude Gundersen K1 Lars B. Engesæter Karen Rosendahl 18.01.13. 


21 PHDMD Logallo Nicola K1 Lars Thomassen David Russell 07.12.12. 


22 PHDMD Markhus Carl-Erik Nordvik IBM Helge Wiig   07.01.13. 







23 PHDMD Mbawalla Hawa Shariff IKO Anne N. Åstrøm Joyce-Rose Masalu 01.03.13. 


24 PHDMD Meling Terje K1 Kjetil Søreide Astvaldur Arthursson 07.03.13. 


25 PHDMD Myklebust Mette Pernille K2 Olav Dahl Øystein Fluge 10.12.12. 


26 PHDMD Møllerløkken Ole Jacob IGS Bente E. Moen Nils Magerøy 18.03.13. 


27 PHDMD Nedrebø Bjørn Steinar O. K1 Hartwig Kørner Kjetil Søreide, Jon Arne Søreide 05.04.13. 


28 PHDMD Nikolaisen Julie IBM Karl Johan Tronstad James Lorens, Werner Koopman 20.12.12. 


29 PHDMD Nilsson Linn Iren Hodneland IBM Karl Johan Tronstad James Lorens 08.02.13. 


30 PHDMD Nylund Kim K2 Trygve Hausken Odd Helge Gilja, Svein Ødegaard 18.01.13. 


31 PHDMD Odberg Morten Duus K1 Irene Elgen Astri Lundervold, Karen Rosendahl 14.02.13. 


32 PHDMD Reksten Tove Ragna K1 Karl A. Brokstad Malin Jonsson 21.12.12. 


33 PHDMD Schmidt Malte K1 Karl Søndenaa Geir Egil Eide 07.12.12. 


34 PHDMD Skjevik Åge Aleksander IBM Knut Teigen Henning Lygre 23.01.13. 


35 PHDMD Torsvik Anja IBM Rolf Bjerkvig Per Eystein Lønning 07.12.12. 


36 PHDMD Tøndel Camilla K1 Einar Svarstad Bjørn Egil Vikse 05.04.13. 


37 PHDMD Vilhjalmsson Vilhjalmur Helgi IKO Asgeir Bårdsen Kristin Klock 11.01.13. 


38 PHDMD Wergeland Stig K1 Lars Bø Kjell-Morten Myhr 11.01.13. 


 


 


 


IBM 6 


IKO 2 


K1 18 


K2 7 


IGS 5 


Totalt 38 
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Økonomirapport pr mars 2013 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
For 2013 er det en midlertidig ekstra stram budsjettsituasjon som gjør at vi vil være ekstra nøktern på 
kostnadssiden i løpet av året, se også egen budsjettsak til dette styremøtet. Imidlertid skal forskerne og 
undervisningen i størst mulig grad skjermes.  
 
Det skjer mye positivt i 2013 med oppstart nye SFF’er som et godt eksempel. På lengre sikt fra 2014 er det 
positive momenter i handlingsrommet for lønnskostnadene; forventede økende eksterne inntekter, 
gaveforsterkningsordningen gjeninnføres fra 2014 og studieplassfinansiering for nye studieplasser gir økte 
budsjett. Det er grunn til å forvente økt faglig produksjon med SFF’ene og andre sentre og dermed god 
uttelling i forskningsresultatmodellen på sikt. 
 
Fakultetet har arbeidet med justeringer av budsjettene i april. Det forventes større negative overføringer i 
fakultetets fellesavsetninger enn tidligere og de kliniske instituttene melder om forventede underskudd. 
Årsprognose grunnbevilgningen 2013 er en negativ overføring på 10 mill. Den negative prognosen skyldes 
underdekningen i fakultetets fellesavsetninger og forventede underskudd ved de kliniske instituttene. De 
negative overføringene vil dekkes inn over flere år ved hjelp av økte inntekter og reduserte kostnader, se 
ellers styresak om budsjett 2013. I BOA forventer vi at aktiviteten for eksterne midler blir på 224 mill. 
 
Regnskapet viser pr mars fortsatt en forsiktig start i kostnadsbruken. Vi har negative avvik på   
rekrutteringsstillingene i fellesavsetningene og lønnsbudsjettene ved de kliniske instituttene. Det 
gjennomføres tiltak ved å justere noe ned på antall rekrutteringsstillinger og de kliniske instituttene 
gjennomfører tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene. Hovedmålsettingen i 2013 er at den 
faglige aktiviteten prioriteres for å skape gode resultater innen forskning, utdanning og formidling. 
 


Hovedtall i regnskapet 


Sammensetning av økonomien 
Pr mars utgjør grunnbevilgningen 80% av vår samlede aktivitet som er samme andel som i februar. Det er 
11% høyere enn det som er budsjettert for hele året under ett og dette skyldes at aktiviteten i 
grunnbevilgningen er høyere enn budsjett mens aktiviteten i BOA er noe lavere enn budsjett. BOA-andelen 
av kostnadsbruken i regnskapet er forventet å øke utover i året etter hvert som prosjektaktiviteten øker. 
 
Figur 1 - Årsbudsjett og regnskap pr mars 2013 – andeler pr finansieringskilde 
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Grunnbevilgningen 
Pr mars har fakultetet et underskudd på 3,1 mill, som er 4,1 mill lavere enn budsjett. Dette skyldes 
periodiseringer og høyere kostnader enn budsjettert. De ulike årsakene beskrives nedenfor. 
 
Tabell 1 – Regnskap pr mars 2013 (tall i hele 1 000) 


 
 
Pr mars er inntektene 5 mill. høyere enn budsjett. 1,9 mill. skyldes flere stipendiater enn budsjettert som 
gir høyere inntekter tidligere i året. 1,3 mill. skyldes periodiseringsavvik på øremerkede tildelinger som er 
fordelt over året, men som skulle vært budsjettert i mars og avviket rettes opp neste måned. I tillegg er de 
eksterne inntektene 1,8 mill. høyere enn budsjettet fordelt på flere institutt. 
 
Investeringene er lave og størsteparten av utstyrsinnkjøpene er budsjettert i andre halvår med hoveddelen 
av investeringene helt på slutten av året. 
 
Lønnskostnadene er 3,0 mill. høyere enn budsjett pr mars. Hovedårsaken er flere postdoktorer og 
stipendiater enn budsjettert. K2 har høyere lønnskostnader enn budsjettert mens de andre instituttene 
har i sum tilsvarende positive avvik i forhold til budsjett. Samlet er personalkostnadene ved instituttene 
som budsjettert. Lønnskostnadene har steget med 7% (7,7 mill.) sammenliknet med samme periode i fjor. 
Fakultetet justerer ned antall postdoktorer og stipendiater for å tilpasse antallet ut fra budsjettrammen og 
dette antas vil redusere negative avvik i regnskapet i høst. 
 
Andre driftskostnader er 0,3 mill. lavere enn budsjett.   Kostnadsbruken er noe varierende innenfor 
enhetene, men samlet sett som budsjettert. Pr i dag er det ingen spesielle avvik som krever ekstra 
oppfølging. 
 
Interne transaksjoner har et negativt avvik på 5,5 mill. Dette skyldes i hovedsak fortsatt et etterslep i 
interne føringer mellom grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet ved OUK som utgjør nær 4,1 
mill. av avviket. Det er også etterslep i internfakturering ved flere av kjernefasilitetene (0,9 mill.). Det 
jobbes med å komme a jour med fakturering fra disse. Dette påvirker i stor grad 
grunnbevilgningsøkonomien fordi faktureringen mot den eksterne aktiviteten. 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Den eksterne aktiviteten er 3,2 mill. lavere enn budsjettert. I mars isolert var den samlede aktiviteten 3,8 
mill. høyere enn budsjettert. Det er i hovedsak i gruppen andre finansieringskilder at aktiviteten har vært 
høyere enn forventet. Det er særlig NFR-aktiviteten som er lavere enn forventet så langt i år (- 5,7 mill.). 
Det forventes at NFR-aktiviteten tar seg opp mot slutten av året men vil være lavere enn årsbudsjettet. 
 
Tabell 2 – BOA pr mars 2013 


 


 GB (tall i 1000) 
 


Årsbudsjett 


 Budsj hittil 


i år 


 Regn hittil 


i år 
 Avvik Avvik %


Regnskap 


hittil i fjor


Inntekter 548 533     147 607     152 669     5 062         3 % 151 991


Utstyr 12 135       291            471            -180           -62 % 944


Lønn 447 956      117 371      120 413      -3 042        -3 % 112 690


Andre driftskostn 32 485        15 673        16 030        -357           -2 % 21 120


Internhandel 43 850        13 352        18 887        -5 535        -41 % -8 743


Sum kostn 536 425     146 688     155 801     -9 114        -6 % 126 010     


Driftsresultat 12 108       919            -3 133        -4 052        25 981       


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett
Budsj hittil 


i år


Regn hittil i 


år Avvik
Regnskap i 


fjor


Endring 


siste år


Oppdragsaktivitet 9 000 2 240 1 721 -519 1 315 406


NFR - bidragsaktivitet* 85 000 20 070 14 352 -5 718 35 568 -21 216       


EU - bidragsaktivitet 13 000 1 874 2 443 569 2 719 -276           


Annen bidragsaktivitet 133 000 26 273 28 776 2 503 31 019 -2 243        


Sum BOA 240 000 50 457 47 292 -3 165 70 621 -23 329       
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Prognose   
Etter tre måneder kan vi se tendenser til at kostnadene på noen områder kan bli høyere enn forventet, 


men det er knyttet usikkerhet til utviklingen utover i året. Budsjettene for de kliniske instituttene viser 


foreløpig underskudd på 3,7 mill. for Klinisk institutt 1 og 4 mill. for Klinisk institutt 2. Budsjettstatus og 


oppfølgingen av de kliniske instituttene kommenteres ytterligere i sak 37/2013 om budsjett 2013.   


Fakultetet hadde negative overføringer fra 2012 på 12,1 mill. Dette er et underskudd sammensatt av 


mange ulike elementer og oppstått på ulike steder i organisasjonen. Noen enheter har positive 


overføringer som ønskes brukt i 2013, noen enheter har underskudd som må håndteres og vi har 


øremerkede overføringer som skal disponeres til bestemte formål som utstyrskjøp og 


rekrutteringsstillinger.  


Kjernefasilitetene samlet har overføringer på 11,3 mill. fra 2012 som skal reinvesteres.  Tidspunkt for 


reinvestering vil påvirke prognosen for overføringer til neste år. I tillegg er 2013 det første hele driftsåret til 


Institutt for klinisk odontologi og særlig Odontologisk Universitetsklinikk i Nytt odontologibygg. Oppstarten 


av våre tre nye SFF’er er enda ikke helt avklart og dette vil påvirke også grunnbevilgningen i høst. 


Totalt sett er det mye usikkerhet i budsjettet pr mars og foreløpig årsprognose blir dermed også usikker. I 


vurderingen pr mars er det tatt hensyn til at forventet framførbart underskudd til 2014 i fakultetets 


fellesavsetning er større enn tidligere antatt. I tillegg melder de kliniske instituttene om forventet 


underskudd på årsbasis etter en budsjettrevisjon for april som akkurat er gjennomført. Vurderingen pr 


mars er dermed at fakultetet samlet forventer er underskudd på om lag 10 mill. i grunnbevilgningen som 


overføres 2014. 


Utviklingen for den eksternt finansierte virksomheten vurderes å bli 7% lavere enn det som ligger i 


budsjett. Det er en liten reduksjon på oppdragsaktiviteten men det er særlig NFR-aktiviteten som blir 


lavere enn forventet tidligere. Nedgangen henger sammen med at SFF’ene og andre nye NFR-prosjekt tar 


lengre tid i startfasen samtidig som eldre NFR-prosjekt er faset ut. For de øvrige finansieringskildene er det 


ingen endringer. Prognosen pr mars for de fire hovedområdene er vist i tabell under. 


Tabell 3 BOA årsprognose aktivitet (kostnadsforbruk) 


 


 


Forslag til vedtak: 
 


Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2013 til etterretning. 


 


 


29.04.2013 Ørjan Hauge, Beathe Bjørneberg 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Prognose


Oppdragsaktivitet 9 000 8 000


NFR - bidragsaktivitet* 85 000 70 000


EU - bidragsaktivitet 13 000 13 000


Annen bidragsaktivitet 133 000 133 000


Sum BOA 240 000 224 000
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BUDSJETT 2013 – STATUS 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
Budsjettåret 2013 er ekstra utfordrende med både en reduksjon i inntektene, økning i 


kostnadene og en negativ overføring fra 2012 som summerer seg til 39 mill. Forskerne og 


undervisningen skal i størst mulig grad skjermes for budsjettinnstrammingene. Fakultetets 


fellesavsetninger og fakultetsadministrasjon tar hovedparten av budsjettinnstrammingen men 


også instituttene bidrar til å dekke inn budsjettet. Blant instituttene er det Klinisk institutt 1 og 


Klinisk institutt 2 som har de mest utfordrende budsjettene.  


 


I denne styresaken belyser vi budsjettstatus, gjør rede for hvilke tiltak som er satt i verk og gir 


en del momenter for langtidsbudsjettet i årene framover. 


 


Langtidsutsiktene for fakultetet er positive og gir trygghet for at vi i 2013 må tåle en 


midlertidig stram budsjettsituasjon uten at økonomistyringen strammes inn for hardt. Dette 


betyr at vi i 2013 skyver på enkelte tiltak og stillinger som vi vil få mer rom til å gjennomføre 


i 2014 og årene som kommer. 


 


I årene framover vil vi få økt handlingsrom ved at det blir mer eksterne midler, at vi igjen får 


gaveforsterkningsmidler for gaver og at vi er i ferd med opptrappingen av 10 fullfinansierte 


studieplasser i medisin. Våre 10 nye studieplasser i medisin vil etter 8 år gi oss totalt over 18 


mill. i økte inntekter ved basisfinansiering og resultatmidler. 


 


I budsjettprosessen for 2014 må vi også diskutere hvordan resultatmidlene skal videreføres til 


instituttene. Den nåværende resultatmodellen kan ikke direkte videreføres i vår nye 


organisasjonsstruktur. Fakultetsledelsen ønsker en grundig diskusjon om premissen for en ny 


resultatmodell for instituttbudsjettene. 


 


Vi legger vekt på å gjennomføre rebudsjetteringstiltak som i minst mulig grad merkes for 


fagmiljøene og vi er opptatt av helheten i budsjettet. Fakultetet har en samlet budsjettramme 


på over 800 mill. inkludert eksterne inntekter og må tenke langsiktig for å dekke inn 


underdekningen i budsjettet over flere år. Fakultetsledelsen initierer en prosess med 


instituttledelser om langsiktig strategi og vurdering av økonomistruktur, inkludert RBO-


modellen. Diskusjonen vil tas i Fakultetsstyret høsten 2013. 


Innledning 
Fakultetet har samlet 39 millioner mindre i 2013 enn året før, jfr. tabell 1.  


 


Tabell 1 Budsjettinnstramming 2013 (i mill.) 


 


Negativ overføring fra 2012 -12,1


Nedgang resultatinntekter 2013 -21,5


Økte arealkostnader 2013 -5,5


Sum budsjettinnstramming 2013 -39,1
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Vi har pr april fått ekstra inntekter på 5,2 mill. til instituttene og forskere som gir bedre 


finansiering av budsjettet. Post FUGE II tildelingen over universitetsbudsjettet for fakultetets 


3 tidligere FUGE-plattformer er på 4 mill. for 2013 og overføres til Institutt for biomedisin og 


Klinisk institutt 2. I tillegg har fakultetets forskere mottatt 1,2 mill. i publiseringsmidler som 


er frie driftsmidler som må benyttes i 2013. 


Toppfinansieringen for de to SFF’ene som vi koordinerer går til arealtilpasninger i 2013 for 


arealer i Overlege Danielsens hus og Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus som 


tilpasses de to SFF’enes behov.  


 


Internt ved fakultetet er småforskmidler på 2,6 mill. fordelt til i hovedsak forskningsprosjekter 


etter prioriteringsrunder ved instituttene. I tillegg har kreftforskere fått 2,5 mill. til driftsmidler 


for 2013 gitt fra gaveforsterkningsmidler knyttet til gaver fra Kreftforeningen. 


 


Budsjettet er pr april oppdatert med de nye tildelingene og instituttene har hatt anledning til å 


rebudsjettere ut fra endringsbehov.  


Budsjett 2014 og langtidsutsikter 
Fakultetets samlede budsjett i årene framover har mange positive elementer i seg. Vi har 


attraktive fagmiljø som trekker til seg flere eksterne prosjekter. 


 


Vi har ikke full oversikt over budsjettsituasjonen for 2014, men noe informasjon har vi: 


- anslag på resultattildelingene 


- tildelingene til SFF’ene.  


- opptrapping 10 studieplasser medisin 


- utfasing av overgangsordninger ny bemanningsplan 


 


Tabell 2 Anslag realinntektsøkning 2014-2017 


 
 


I tillegg forventer vi at ekstern finansiering øker i årene framover mest grunnet våre tre nye 


SFF’er men det er også kommet nye EU-prosjekt og andre større prosjekt. Det er ikke klart 


hvilken tildeling vi vil få til våre tre post FUGE II-plattformer i 2014, men fakultetsledelsen 


arbeider for en videreføring av universitetstildelingen på 4 mill. som i år.  


Gaveforsterkningsordningen reinnføres 2014 men innretningen er foreløpig uklar.  


 


INNTEKTER 2014 2015 2016 2017


RBO


Forskning:


Doktorgrader (antar nivå 100) 3 765 600   -              -              -              


Vit publ (antar stabil) 668 250      -              -              -              


Studie


Studiepoeng (nye studieplasser fra 2014) -5 412 650  2 085 750   3 476 250   4 866 750   


Nye studieplasser


Medisinstudiet, basisfin. 10 nye plasser årlig 2 100 000   4 200 000   6 300 000   8 400 000   


SFF Fakultetets disposisjon


CCBio (ref brev fra rektor) 1 006 500   1 036 695   1 067 796   1 099 830   


Cismac (ref brev fra rektor) 1 100 000   1 133 000   1 166 990   1 202 000   


Norment (ref lovnad prorektor) 318 750      328 313      338 162      348 307      


Andre moment


Seniortiltak - utfasing 1 310 000   


Sum inntekter 4 856 450   8 783 758   12 349 198 15 916 886 
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Vi har bindinger i neste års budsjett for to nye pedagogikkstillinger i tråd med 


omorganiseringen, helårseffekt av utlyste stillinger i ny bemanningsplan og for teknisk stilling 


inn mot den nye kjernefasiliteteten Biostatistikk og datananalyse. 


 


Tabell 3 Kostnadsøkning, bindinger 2014 


 
 


I tillegg kan arealkostnadene øke fordi fordi kostnadsoverslaget til nytt auditorium i AHH er 


høyere enn avsatte midler. Vi har et særlig blikk på organisering, økonomistyring og 


rekruttering av stilling i oppstarten av SFF’ene.   


Inndekning av fakultetets fellesavsetninger 
Totalt har vi en underdekning på 47,6 millioner i fakultetets fellesposter som skyldes negative 


overføringer fra 2012 og budsjettsalderingsposter for 2013. Det er gjennomført tiltak for 20,6 


mill. slik at det gjenstår 27 mill. som forventes overført til 2014, se tabell 4. 


 


Det negative avviket fra 2012 skyldes planlagt økt pengebruk i 2011 og 2012 for at fakultetets 


samlede overføringer ikke skulle bli for store når instituttene hadde store overføringer. 


Midlene er brukt til fellestiltak (styresaker 44/12, 32/11, 21/11) som prioritert vitenskapelig 


utstyr, undervisningsutstyr, økte tildelinger til små forsk-ordningen, flere postdoktorstillinger 


og andre mindre fellestiltak. 


 


Budsjettsavstemmingsposter for 2013 skyldes høyere arealkostnader enn forventet ved 


budsjettfordelingen i desember, forpliktelser til pris- og lønnskompensasjon, midlertidig 


høyere kostnader i ny bemanningsplan med utfasing av stillinger og mindre endringer i andre 


budsjettposter. 


 


Tiltak for budsjettinndekning i 2013 konsentrerer seg om å skjerme fagmiljøene i størst mulig 


grad. Tiltakene som er gjennomført er innfasing av gaveforsterkningsmidler, inntekter ved 


forskuttering av vitenskapelig utstyr, tilbakeføring av IKO-saldering og innsparing ved å 


skyve på administrative stillinger. 


 


Tabell 4 Fakultetets fellesavsetninger, inndekningsbehov, tiltak og overføring 2014 


 
 


KOSTNADER - BINDINGER 2014


Pedagogikk - 2 stillinger -1 200 000  


Administrasjon - bemanningsplan -2 100 000  


Kjernefasilitet Biostat - 1 ingeniør -600 000     


Sum kostnader - bindinger -3 900 000  


Fakultetets fellesavsetninger GB GA GP


Totalt annuum øremerket


Overføringer fra 2012 -43 789 000 -31 516 000 -12 273 000 


Budsjettavstemming - areal m.m. -3 837 000   -3 837 000   


Sum inndekningsbehov -47 626 000 -35 353 000 -12 273 000 


Tiltak:


Gaveforsterkningsmidler 9 433 000    9 433 000    -                


Faktura Helse B - Deep Sequencing 2 703 000    2 703 000    -                


IKO saldering 2 937 000    2 937 000    -                


Forskuttering utstyr 3 526 000    -                3 526 000    


Fakultetsadm - innsparing stillinger 2 000 000    2 000 000    


Sum saldering 20 599 000  17 073 000  3 526 000    


Udekket = overføres til 2014 -27 027 000 -18 280 000 -8 747 000   
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Dermed gjenstår 27 mill. som blir forventet negativ overføring til 2014. Dersom inntektene 


blir høyere enn budsjettert og/eller kostnadene blir lavere enn budsjettert kan dette reduseres 


ytterligere. I forbindelse med budsjettprosessen for 2014 vil inndekning av forventet negativ 


overføring være et viktig område å diskutere og finne en plan for. 


Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 
De to nye kliniske instituttene melder om forventet underskudd på til sammen ca. 7,5 mill. Til 


sammen har disse to instituttene budsjettrammer på 270 mill. for 2013. Årsaken til 


underskuddene er at lønnsbudsjettene ikke dekker forventede lønnskostnader. Dette skyldes i 


hovedsak helårsvirkningen av flere nye stillinger som først kommer med virkning i 2013. 


 


I figuren under ser vi at lønnsandelen til de 4 tidligere kliniske instituttene gikk ned fra 2008 


til 2011 for så å stige i 2012 med unntak av Institutt for klinisk medisin som hadde 


ekstrainntekter i 2012. 


 


Figur 1 Lønnsandel kliniske institutt, 2008-2012 


 
 


Den samme utviklingen ser vi dersom vi måler netto vekst i budsjettrammene ved å se på 


forskjellen mellom veksten i inntektene målt mot veksten i lønnskostnadene. Dersom 


inntektene øker mer enn lønnskostnadene har instituttet positiv % vekst mens dersom 


lønnskostnadene øker mer enn inntektene har instituttet negativ % vekst. 


 


Vi ser av figuren at alle instituttene hadde negativ vekst fra 201 til 2012 med unntak Institutt 


for klinisk medisin som hadde ekstrainntekter i 2012. 


 


Figur 2 årlig nettovekst for inntektsvekst – lønnsvekst, kliniske institutt, 2009-2012 
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I tillegg har de to kliniske instituttene også en utfordring med negative overføringer på 


mellom 2-3 mill. i annuum som skyldes overforbruk i 2012. Den negative overføringen må 


dekkes innenfor budsjettrammene til de to nye kliniske instituttene og det arbeides med en 


klargjøring av årsakene og grunnlaget for en enighet om hvordan den negative overføringen 


skal fordeles. 


 


De to kliniske instituttene arbeider godt med reviderte budsjetter, og følges tett opp ved møter 


mellom fakultets- og instituttledelsene samt bistand fra fakultetets økonomiseksjon..  


 


Instituttene har strammet kraftig inn på budsjettene men har satt av midler til minimumsdrift 


og driftsmidler til postdoktorer og stipendiater. I 2013 vil det være en stram økonomistyring 


hvor eventuelle tiltak må vurderes i løpet av året samtidig som budsjettprosessen 2014 vil gi 


bedre informasjon om driften av de to nye instituttene. Det er positive moment ved begge 


institutt med SFF-prosjekt og andre større prosjekt og flere større prosjektsøknader forventes i 


løpet av året. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret tar fakultetets budsjettstatus til orientering. 
 
 
02.05.2013  
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  Unntatt offentlighet iht. offl. 


§ 25, 1. ledd 
 
  Styresak: 38/13 


Sak nr.: 2012/9207  Møte: 08.05.2013 


 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE - SØKNADSRUNDEN 2012 - I 
FAGOMRÅDET MEDISIN (EPIDEMIOLOGI) VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG 
SAMFUNNSMEDISIN - GODKJENNING AV VURDERING FRÅ SAKKUNNIG NEMND 
 
Innan fristen 15.09.2012 søkte førsteamanuensis Kari Klungsøyr om opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet medisin (epidemiologi).  
 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnemnde følgjande sakkunnige nemnd til 
å vurdere Kari Klungsøyr si kompetanse: 
 
Professor Geir Wenberg Jacobsen, NTNU  
Professor Per Nafstad, Universitetet i Oslo 
Professor Karen Marie Moland, Universitetet i Bergen (leiar) 
 
Den sakkunnige nemnda finn samrøystes og utvilsamt at Kari Klungsøyr har den samla 
kompetansen som er krevja av ein professor i fagområdet epidemiologi. Søkjar fekk den 
sakkunnige vurderinga tilsendt og har ingen merknader til vurderinga. 


Forslag til vedtak:  
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, godkjenn at 
førsteamanuensis Kari Klungsøyr fyller krava for opprykk til professor etter 
kompetanse i fagområdet medisin (epidemiologi) i samsvar med Forskrift av 
09.02.2006 nr 129 § 2-1, nr. 1 og 
 


2. På bakgrunn av vurdering frå sakkunnig nemnd tildeler styret ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Kari Klungsøyr tittel og løn som 
professor med verknad frå 15.09.2012. 


   
   
22.04.2013 /KRKJ  
 
 
Vedlegg:  
Søknad om personleg opprykk til professor etter kompetanse 
Oppnemning av sakkunnig nemnd 
Den sakkunnige vurderinga 
Oversender sakkunnig vurdering til søkjar 
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Søkjaren si tilbakemelding om ingen merknad til vurderinga 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske  fakultet 


 


  Styresak IV 


  Møte: 8.5.2013 


 


Orienteringssaker: 
  


a)  Referat fra møte i utvidet studieledelse  av 21.3.13, vedl. 


 


b) Revidert årshjul fakultetsstyresaker  MOF  2013 av 2.5.13, vedl. 


 


c) Dekan orienterer:   
 


  


 


2.5.2013 gjb     
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UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


INNKALLES TIL MØTE 
 


Onsdag 8. mai 2013 kl. 13.15 
 


 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 
 


Saksliste: 
 


Sak I  Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet 10.4.2013, vedl. 


 


Sak III Fullmaktsaker  
Saksforelegg av 30.4.2013, vedl. 


 


Sak 35/13 Sentre for fremragende forskning (SFF) – styringsstruktur og 


sammensetning 


 ETTERSENDES (ePhorte 12/6347) 


 


Sak 36/13 Økonomirapport pr. mars 
 Saksforelegg av 29.4.13, vedl. (ePhorte 12/6469) 


 


Sak 37/13 Økonomiplan 2013 – tiltak for budsjettbalanse  


  ETTERSENDES (ePhorte 13/)   
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Sak 38/13 Opprykk til professor etter kompetanse – søknadsrunde 2012 – i 


fagområdet medisin (epidemiologi) ved Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin – godkjenning av bedømming av sakkyndig 


komite 
 Saksforelegg av 22.4.13 , vedl.  (ePhorte 12/9207) 


 


Sak 39/13 Tilsetting – instituttleder (100%) ved Institutt for biomedisin – 


unntatt offentlighet 
  Saksforelegg av 26.4.13 (ePhorte 13/1726) 


 


Sak 40/13 Tilsetting – instituttleder (100%) ved Klinisk institutt 1 – unntatt 


offentlighet 
  Saksforelegg av 30.4.13, vedl. (ePhorte 13/1728) 


 


Sak 41/13 Tilsetting – professor (50%) i medisin (pediatri)  ved Klinisk 


institutt 2 – unntatt offentlighet  
  Saksforelegg av 26.4.13, vedl. (ePhorte 12/7730) 


 


Sak 42/13 Tilsetting – professor (50%) i medisin (obstetrikk og gynekologi)  


ved Klinisk institutt 2 – unntatt offentlighet 
  Saksforelegg av 26.4.13, vedl. (ePhorte 12/7887) 


 


Sak 43/13 Tilsetting – professor (50%) i medisin (lungemedisin)  ved Klinisk 


institutt 2 – unntatt offentlighet 
  Saksforelegg av 26.4.13, vedl. (ePhorte 12/8042) 


 


Sak 44/13 Tilsetting – professor (100%) i odontologi (forebyggende 


tannhelse) ved Institutt for klinisk odontologi – unntatt 


offentlighet 


  ETTERSENDES (ePhorte 12/206) 


 


Sak 45/13 Utlysing – førsteamanuensis (50%) i farmasi (samfunnsfarmasi) 


ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
  Saksforelegg av 24.4.2013, vedl. (ePhorte 12/4005) 


 


Sak 46/13 Utlysing – professor/førsteamanuensis (100%) i medisin 


(biomaterialer) ved Klinisk institutt 1 
  Saksforelegg av 29.4.2013, vedl. (ePhorte 13/4777) 
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Sak IV Orienteringssaker 
   Saksforelegg av 25.4.2013, vedl. 


 


Sak V Eventuelt 
 


 


Forfall meldes til fakultetsadministrasjonen: 


Bente S. Gravdal, telefon 55 58 88 45, e-post: bente.gravdal@mofa.uib.no eller Gjert Bakkevold, 


telefon 55 58 61 97, e-post: gjert.bakkevold@mofa.uib.no 


 


 
 


 


 


 


ePhorte: 13/308 – 2.5.2013/gjb 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 


  Styresak: 45/13 


Sak nr.:  2012/4005  Møte: 08.05.2013 


 
 
 


 
UTLYSNING - FØRSTEAMANUENSIS (50 %) I FARMASI (SAMFUNNSFARMASI) 
VED INSTITUTT FOR GLOBAL HELSE OG SAMFUNNSMEDISIN 


 
 
I brev av 23.04.2013 ber Institutt for global helse og samfunnsmedisin om at det blir 
lyst ut en fast stilling som førsteamanuensis (50 %) i farmasi (samfunnsfarmasi) ved 
instituttet. Grunnen til at denne stillingen lyses ut, er fordi en vitenskapelig ansatt 
innenfor dette fagfeltet har sagt opp sin stilling.  
 
Denne stillingen kombinert med en fast stilling som sykehusfarmasøyt ved 
Sjukehusapoteket i Bergen ble vedtatt utlyst av fakultetsstyret i sak 57/12. Saken ble 
stoppet da Haukeland universitetssykehus trakk sin finansiering av stillingen som 
sykehusfarmasøyt.   
 
 
Instituttet skriver at det er budsjettmessig dekning for stillingen.  
  
 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning og stillingsomtale for stillingen som førsteamanuensis (50 %) i 
farmasi (samfunnsfarmasi). En forutsetter at Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen 
budsjettramme.  


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


 
 
 
 
 
24.04.2013 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Brev fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin av 23.04.2013 


Utlysningstekst og stillingsomtale  
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Utlysning av stilling som førsteamanuensis (50 %) i farmasi 
(samfunnsfarmasi) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig en 50 % fast stilling som 
førsteamanuensis (50 %) i farmasi (samfunnsfarmasi) etter at Kjersti Bakken har sagt opp 
sin stilling. Vi ønsker å lyse ut denne stillingen som førsteamanuensis for å nå et bredere 
nedslagsfelt fordi det har vist seg vanskelig å rekruttere til denne type stillinger. 


Denne stillingen kombinert med en fast stilling som sykehusfarmasøyt ved Sjukehusapoteket 
i Bergen ble vedtatt utlyst av fakultetsstyret i sak 57/12. Saken ble stoppet da Haukeland 
universitetssykehus trakk sin finansiering av stillingen som sykehusfarmasøyt. 


I tillegg til vanlig praksis ved utlysning, ber vi om at stillingen også blir lyst ut i Norsk 
Farmaceutisk Tidsskrift, http://www.farmatid.no/id/47.0. Instituttet vil ta kostnaden for dette. 


Da et av kravene til stillingen er norsk autorisasjon som provisorfarmasøyt, ber vi om å slippe 
utlysning på engelsk i Euraxess. Eksamen i samfunnsfarmasi I og II blir bare gitt på norsk 
fordi studentene skal kunne jobbe ved et norsk apotek. Da er det viktig at den som blir tilsatt i 
denne stillingen kjenner systemet og språket. Det er derfor bare lagt ved utlysningstekst og 
stillingsomtale på norsk. 


Instituttet har budsjettmessig dekning for stillingen som en følge av frigjorte lønnsmidler etter 
at Bakken sluttet. 


Med vennlig hilsen


Rolv Terje Lie


instituttleder Alette Gilhus Mykkeltvedt


administrasjonssjef


Referanse Dato


2012/4005-IVØI 23.04.2013







Førsteamanuensis (50 %) i farmasi (samfunnsfarmasi) ved 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin 


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen er det ledig ei fast 


stilling som førsteamanuensis (50 %) i samfunnsfarmasi.


Føremålet med stillinga er å styrke undervisninga i samfunnsfarmasi, og den forsking som 


gjerast ved Forskingsgruppe i samfunnsfarmasi. Gruppas forskingsfelt er ”Legemiddelbruk i 


sårbare pasientgrupper”, med fokus på bruk av urter hjå gravide, og på sjukeheims- og 


aldersmedisin. 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin


Instituttet er organisert i forskingsgrupper som organiserer forskingsaktiviteten ved instituttet, 


og i faggrupper som organiserer undervisninga. Forskingsgruppa i samfunnsfarmasi har 


hovudfokus på bruk av legemiddel i sårbare grupper, foreløpig med vekt på legemiddelbruk i 


sjukeheimar og hjå gravide. Gruppa er liten, men er ein del av eit inspirerande miljø med 


allmennmedisinarar, fysioterapeutar og andre forskarar innan helsefag.


Den som vert tilsett skal kunne bidra i undervisning i samfunnsfarmasi og skal ivareta 


rettleiing av doktorgrads- og mastergradsstudentar i forskingsgruppa.


Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter og 


andre tilhøve som vert lagt vekt på ved tilsetjinga, kan ein finna lenger nede på denne sida.


Kvalifikasjonar


Søkjar må ha norsk doktorgrad i farmasi eller tilsvarande kompetanse, samt norsk autorisasjon 


som provisorfarmasøyt. Me søkjer ein person som er målmedviten og løysingsorientert og har 


gode samarbeidsevner. 


Undervisningsspråket er norsk og det er eit krav at den som vert tilsett har god kunnskap i 


norsk skriftleg og munnleg. Tenestestad er Bergen. 


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) i 


lønsregulativet til staten, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2 % 


pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte 


aktuelt å vurdere høgare løn. 


Retningsliner







Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter dei studieordningane 


som gjeld til ei kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 


lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.


Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har 


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskaplege stillingar verte følgde. 


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er 


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 stillingane.


Søknad


Slik søkjer du stillinga:


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


Legg ved:


● CV


● vitnemål


● attestar


● fullstendig publikasjonsliste


● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar


● ei liste over vitskaplege 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 merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 


JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante 


vedlegg er lagt inn innan fristen. 


Søknadsfrist: 







Stillingsomtale


Førsteamanuensis (50 %) i farmasi (samfunnsfarmasi) ved Institutt 


for global helse og samfunnsmedisin


Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, er det ledig ei fast 


stilling som førsteamanuensis (50 %) i samfunnsfarmasi. 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin


Institutt for global helse og samfunnsmedisin driv forsking og undervisning innan 


allmennmedisin, alders- og sjukeheimsmedisin, arbeidsmedisin, epidemiologi, førebyggjande 


medisin, fysioterapivitskap, genetisk rettleiing, medisinsk etikk og vitskapsteori, medisinsk 


historie, medisinsk statistikk, sosialmedisin, sjukepleievitskap, trygdemedisin og 


samfunnsfarmasi.


Den som vert tilsett vert knytt til Forskingsgruppe i samfunnsfarmasi. Gruppas fokus er 


forsking på legemiddelbruk hjå sårbare pasientgrupper, særskilt urtebruk hjå gravide og 


legemiddelbruk hjå sjukeheimspasientar. Føremålet med stillinga er å styrke undervisning og 


forsking innan samfunnsfarmasi, og særskilt innan sjukeheimsmedisin, då forskingsgruppa 


ynskjer å utvide sitt samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin som nyleg er 


oppretta på instituttet. 


Vedkomande vil få ansvar for undervisning i samfunnsfarmasi på første semester og må difor 


vere godt kjend med norsk apoteklovgjeving og tilhøve innan norsk farmasi og norsk 


samfunn. Interesse for og kvalifikasjonar innan undervisning og pedagogikk er nødvendig, då 


innføring av nye undervisnings- og vurderingsformer blir viktig dei kommande åra.  


Vedkomande skal òg initiere og leia forsking, drive forskingsrettleiing, delta i undervisning 


av studentar og eksamensarbeid, og ta på seg administrative oppgåver etter dei til kvar tid 


gjeldande reglar. Då forskingsgruppa for samfunnsfarmasi er lita og oppgåvene allsidige, er 


det viktig at søkjar kan handtere tidvis høg arbeidsbelastning og komplekse og varierte 


arbeidsoppgåver.


Undervisningsspråket er norsk og tenestestad er Bergen. 


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


kravet ved tilsetjinga får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 


innan eit år etter dato for tilsetjinga. 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale arbeidsplikt og 


faglege kompetanse kan den som vert tilsett òg bli pålagt undervisning, rettleiing og 


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.


Universitetet i Bergen understreker at pedagogiske kvalifikasjonar skal gis reell vekt ved 


tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 


pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved å laste opp:







 Prov for gjennomført pedagogisk utdanning.


 Evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning.


 Oversyn over undervisningsomfang og nivå.


 Oversyn over mastergrads- (hovudfags-) og doktorgradsrettleiing og resultat.


 Mottekne studentprisar.


 Eigne pedagogiske publikasjonar.


 Eigne undervisningskompendier og undervisningsmateriell.


 Rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som 


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø.


Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av ei sakkunnig nemnd samt ei sjølvstendig 


vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 


undervisninga.
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 Styresak: 35/13 


Sak nr.: 12/6347  Møte: 8.5.2013 


 


Sentre for fremragende forskning (SFF) – styringsstruktur og sammensetning. 


Det vises til prinsipper for organisering av SFFer ved fakultetet i fakultetsstyresak 21/13. Det er nå 


arbeidet videre med organisering i dialog med senterledere og instituttledere ved de berørte 


instituttene. I denne styresaken legges det fram hovedprinsipper for organisering, styring og ledelse. 


Det planlegges en styresak med mer operasjonaliserte mandater i junimøtet. Denne styresaken 


omhandler grenseflaten mellom SFFene og linjeorganisasjonen, og i mindre grad SFFenes interne 


organisering, som er beskrevet i søknadene. 


Hovedprinsippet for organisering, er at sentrene skal ha en «organisasjons- og styringsform som gir 


god tilpasning til vertsinstitusjonens organisasjon» (Krav og retningslinjer, NFR pkt 6.1.) 


Retningslinjene understreker også at vertsinstitusjonene plikter å utarbeide en redegjørelse for 


hvordan kravene til organisering og styring er ivaretatt. Det ansees på denne bakgrunn som viktig at 


det gjøres en grundig jobb med nedfelling av prinsipper for etablering av SFFene. Det er viktig å legge 


til rette for at senterlederne gis faglig og organisatorisk handlingsrom for å kunne realisere krevende 


faglige målsetninger. NFR understreker også viktigheten av dette.  


SFFene legges organisatorisk under et institutt med rapporteringslinje til instituttleder og instituttråd, 


med rapporteringslinje til fakultet og dekan i saker av for senteret faglig strategisk viktighet og ved 


deltakelse i utvidet ledergruppe. CCBIO legges til Klinisk institutt 1 og CISMAC legges til Institutt for 


global helse og samfunnsmedisin. Sentrene etablerer et råd (CCBIO) og er styre (CISMAC). 


CCBIO-rådet består av dekan (leder), prodekan, fagdirektør Helse Bergen og instituttlederne ved 


Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Institutt for biomedisin.  


Rådets mandat er å bistå CCBIO-ledelsen med faglige råd, og bistå til at aktiviteten er i tråd med 


kontrakten. Rådet møtes minst to ganger i semesteret, og spiller inn til budsjett, regnskapsrapporter 


og faglig rapportering. 


CISMAC-styret består av dekan (leder), instituttleder ved Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin, viserektor for internasjonale relasjoner, direktør ved Folkehelseinstituttet eller Chr 


Michelsens institutt (på rotasjon), representant fra WHO, direktør ved CHRD, evt. ett medlem fra 


tung finansieringsinstitusjon. 


Styrets mandat er å overvåke at de faglige intensjonene som ligger til grunn for at kontrakten blir 


innfridd. Rådet møtes en til to ganger i semesteret, og behandler bl.a. budsjett, regnskapsrapporter 


og faglig rapportering.  


For både råd og styre er senterleder sekretær og fast deltaker på møtene, og fakultetsdirektør fast 







observatør. CCBIO-rådet og CISMAC-styret rapporterer til Fakultetsstyret via instituttrådene. Det 


utformes nærmere mandater for råd og styre til junistyremøtet. 


Senterlederne har 1404 professor-tittel, som gir utvidet myndighet. Senterlederne leder 


virksomheten i SFFet og representerer senteret internt og eksternt. 


Senterleder har budsjettansvar for senterets budsjetter, og disponerer midler i tråd med UiBs 


økonomireglement.  


Senterleder og instituttleder gis medinnstillende myndighet for tilsettinger i senteret og ved 


instituttet til stillinger som har finansiering fra senteret. Dersom senterleder og instituttleder er 


uenige om innstilling, er dekan avgjørende myndighet. 


Senterleder har fullt personalansvar for ansatte i senteret, og har uttalerett til saker om permisjoner 


og forskningstermin for medarbeidere ved instituttene som er tilknyttet senteret. Senterleder har 


også uttalerett mht evt. nye stillinger som erstatter dedikerte stillinger i senteret. 


Senterleder holdes oppdatert om saker ved fakultetet, og får kopi av relevante fakultetsstyresaker. 


Administrative ledere av SFFene er en del av instituttadministrasjonen ved hhv. Klinisk institutt 1 og 


Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og rapporterer til senterleder. Det vil også gjelde 


eksternt finansiert administrasjon som evt blir tilsatt ved senteret.  


Administrasjonene ved de involverte instituttene er ansvarlige for å levere administrative tjenester 


ihht egenandeler som er gitt. For CCBIO vil administrasjonene ved Klinisk institutt 1 og Institutt for 


biomedisin være leverandører av økonomitjenester i 50% stilling hver. For CISMAC vil 


administrasjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin være leverandør av 50% 


økonomitjenester. Administrative ledere er bestillere av administrative tjenester fra instituttene, og 


det lages leveranseavtaler med instituttadministrasjonene for CCBIO ved Klinisk institutt 1, Institutt 


for biologisk og medisin og Klinisk institutt 2 og for CISMAC ved Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin med; beskrevet serviceinnhold, dedikerte medarbeidere og treffetid i 


senteradministrasjonen. Leveranseavtalene kan også regulere evt. andre administrative tjenester. 


Det kan også nevnes at det er en bredde tjenester ved fakultetsadministrasjonen som SFFene vil 


benytte, slik som rekrutteringstjenester, kommunikasjon og forskningsrådgivning. Behov for 


administrasjon forventes å endre seg over tid, bl.a. grunnet øket forskningsfinansiering. 


Leveranseavtalene vurderes på årlig basis. 


Administrative ledere inviteres til relevante møter i direktørens utvidede ledergruppemøter. 


 


Det legges fram følgende forslag til   


vedtak: 


 


Fakultetsstyret slutter seg til hovedprinsippene som er redegjort for i saken, og ber om å få seg 


forelagt en operasjonalisering av styringsstrukturen i junistyremøtet. 





